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O cenário mercadológico do Brasil não tem se mostrado muito ani-
mador ou com boas perspectivas para a grande maioria dos setores. 
O país conta com 12,4 milhões de pessoas desempregadas, segundo 
o último levantamento do IBGE.   

Eventos tech podem colaborar na demanda de 
vagas no setor
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O mercado de seguros no Brasil passa por um momento desafiador 
com a implementação do Open Insurance. Inspirado nos modelos de 
open banking, esse novo conceito combina bancos de dados e abrange 
o acesso às informações dos consumidores entre diferentes plata-
formas de tecnologia, como seguradoras, bancos e startups, criando 
mais comodidade e novos produtos para os clientes, bem como novos 
padrões de negócios no mercado segurador.   

Open Insurance é o grande desafio para o 
mercado de seguros

Segundo uma pesquisa realizada em 2021 pela Statista Research 
Department, no Brasil há 120 milhões de contas no WhatsApp, o que 
coloca o país em segundo lugar no mundo em número de usuários, 
atrás apenas da Índia.    

WhatsApp e E-commerce: cinco benefícios 
para as plataformas digitais

Por muito tempo, empresas de comércio exterior não investiram em 
marketing. Com o início da pandemia, essas organizações precisaram 
melhorar ou criar seu posicionamento no ambiente digital.    

Qual é o papel da agência de marketing para 
o comércio exterior?
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Deep web: como proteger os seus 
dados e os da sua empresa

A internet possibilitou uma série 
de facilidades para tarefas que 
antes eram desempenhadas 
presencialmente, como o 
pagamento de contas, a 
contratação de colaboradores, 
o agendamento de consultas, 
entre outras. 

Se a tecnologia contribuiu para facilitar 
o dia a dia nessas atividades, por outro 

lado mostrou que é necessário cuidado ao 
compartilhar certas informações na rede. 

Além das chances de ter dados pessoais 
e de empresas vazados na internet, outra 
preocupação é a venda desses dados na 
Deep web – sites que não aparecem nas 
páginas de buscas e que geralmente não 
são vigiados pelo governo. Pensando nis-
so, o Instituto Daryus de Ensino Superior 
Paulista (IDESP), escola de negócios 
referência em continuidade de negócios e 
cibersegurança, aponta como se prevenir 
e o que fazer em caso de dados vazados.

De acordo com um levantamento feito 
pela Surfshark, o Brasil foi o sexto país 
mais atingido por vazamentos de dados no 
ano passado, foram 24,2 milhões de perfis 
de usuários com informações expostas por 
conta de ataques ou brechas em sistemas.

Na realidade, os vazamentos de dados 
ocorrem não só na deep web, mas também 
na surface (parte da internet que acessa-
mos diariamente). 

"Entre os principais vetores de dispo-
nibilização de informação na deep web 
estão vazamentos de dados ocasionados 
por ransomware, além de pessoas que 
caem em phishing, técnica usada para 
enganar usuários e conseguir informações 
confidenciais. Isso porque as empresas 
têm falhas que permitem essa extração de 
dados”, explica Thiago Bordini, coordena-
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dor e professor da pós em Cyber Threat 
Intelligence no IDESP.

Entre as informações que costumam 
ser vazadas nesse ambiente estão e-mails, 
senhas, CPFs, logins de acesso, dados ca-
dastrais e de cartões de crédito. Em caso 
de ransomware, em que cibercriminosos 
podem exigir dinheiro de resgate para res-
tabelecer o acesso aos dados, normalmente 
pode haver vazamento de documentos e 
e-mails sensíveis da instituição. 

Segundo o especialista, o golpe mais 
comum é o acesso indevido a plataformas. 
“São realizadas principalmente por meio 
de credenciais que vazaram. Com esses 
acessos é possível a extração de outros 
dados, tentativas de fraudes e até mesmo 
ataques direcionados, as possibilidades são 
infinitas”, destaca.

Como saber se meus dados foram 
vazados - Para empresas e organizações é 
possível contratar uma consultoria especia-
lizada para fazer esse monitoramento. Para 
pessoas físicas é indicado fazer buscas no 
Google ou contratar empresas como o Se-
rasa, para monitorar o uso indevido do CPF. 

Além disso, a Axur disponibiliza um site 
chamado minhasenha.com.br, onde o usu-
ário pode checar se a senha pessoal vazou 
na internet, por meio do e-mail. Sempre 
que houver um vazamento relacionado ao 
e-mail, o usuário recebe um alerta.

O que devo fazer após o vazamento 
de dados - O ideal é pedir a remoção 
dos dados em casos de ambientes que 
possibilitem essa ação. Caso a informação 
esteja indexada no Google, por exemplo, 
é possível pedir para a empresa a desin-
dexação daquele conteúdo. No caso de 
empresas, podem solicitar a remoção 
do conteúdo junto ao provedor que está 
hospedando o site. 

Já na deep web o ideal é acompanhar o uso 
desses dados e em casos de e-mails vazados, 
trocar as senhas e habilitar um segundo fator 
de autenticação. Além disso, não reutilizar 
aquela senha em outras plataformas.

Como proteger meus dados na rede 
- Sempre manter os computadores e pro-
gramas atualizados, utilizar antivírus e ter 
atenção com páginas falsas e promoções em 
que é necessário o preenchimento de infor-
mações pessoais. Para empresas é necessário 
ter um monitoramento tanto interno quanto 
externo de especialistas em cyber security.

“Uma boa política de cibersegurança, 
investimento em soluções de antivírus, a 
contratação de testes de intrusão, imple-
mentação de segundo fator de autentica-
ção podem ajudar a minimizar bastante 
os vazamentos. No caso de empresas, a 
conscientização do público interno é sem-
pre muito útil, além de um treinamento 
recorrente”, finaliza Bordini. - Fonte e 
mais informações: (www.daryus.com.br).

Reprodução: https://www.sympla.com.br/evento/inovacoes-na-comunicacao-
interna-digitalizacao-e-cultura-corporativa-em-grandes-empresas/1648314

Evento gratuito sobre inovação  
na Comunicação Interna

@No dia 11 de agosto, a Dialog, startup que desenvolve uma 
plataforma de soluções focada no engajamento do colabo-

rador, promoverá um evento sobre inovação na Comunicação 
Interna. O encontro, que acontecerá das 18h30 às 21h, está sendo 
realizado em parceria com o Distrito, um hub de startups. Os 
interessados poderão participar tanto de forma online quanto 
presencialmente na sede do hub, localizado em Pinheiros, na 
cidade de São Paulo. Os ingressos são gratuitos e podem ser 
adquiridos pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.
br/evento/inovacoes-na-comunicacao-interna-digitalizacao-e-
-cultura-corporativa-em-grandes-empresas/1648314).    Leia 
a coluna completa na página 6

News@TI

GESTãO INTERNA é A PRINCIPAL DOR DAS 
EMPRESAS NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

    Leia na página 4

Foto: ANSA

Beijo vira obrigatório em mirante na Itália
Agora, é “obrigatório” se beijar em um dos pontos mais român-

ticos da Ilha de Capri, no sul da Itália. A prefeitura de Anacapri, 
maior cidade da ilha, decidiu instalar no Belvedere del Sogna-
tore (Alameda do Sonhador) uma placa com os dizeres: “Zona 
Romântica: obrigatório se beijar”. A sinalização foi instalada em 
uma pequena praça voltada para o mar na Punta Carena, trecho 
da costa onde fica o famoso farol vermelho que, de noite, indica 
a rota aos navegantes.A placa também mostra o desenho de um 
casal se beijando e a frase “Tu sì ‘na cosa grande!”, nome de uma 
música de Domenico Modugno e que significa, em tradução livre, 
“você é algo importante”. Quem também gostou da ideia é o cantor 
Peppino di Capri, morador ilustre da ilha. “Os apaixonados que 
o visitarem precisarão apenas provar para acreditar”, comentou 
o astro (ANSA).    Leia a coluna completa na página 5
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Segunda edição do Fies
Estão abertas as inscrições para 

a segunda edição de 2022 do Fies. 
Mais de 44 mil vagas são oferta-
das na atual edição do programa 
voltado a estudantes interessados 
em financiar cursos superiores 
oferecidos por instituições de 
educação privada. As inscrições 
devem ser feitas em: (https://
acessounico.mec.gov.br/fies), até 
sexta-feira (12). 
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É hora das 
fintechs priorizarem 

a experiência do 
consumidor

O crescimento da 
demanda por serviços 
financeiros digitais é 
uma notícia positiva, 
mas está trazendo 
novos desafios para as 
fintechs 

Entre eles destaca-se a 
experiência do clien-
te, item prioritário 

para quem busca solidificar 
sua posição nesse mercado. 
Embora várias empresas do 
setor trabalhem para aten-
der essa demanda, ainda há 
muito a fazer. 

A pesquisa Finfacts, do 
Google Cloud, em parce-
ria com a R/GA, mediu o 
desempenho de sites, apli-
cativos e a experiência do 
consumidor de 28 institui-
ções financeiras brasileiras, 
incluindo bancos digitais e 
fintechs. No total, mais de 
2.600 análises foram feitas.

E sabe o que esse estudo 
descobriu? 15 chatbots de 
24 instituições avaliadas 
se mostraram ineficientes. 
No atendimento humano, 
11 foram considerados in-
suficientes. Durante a con-
tratação, mais de 41% não 
trazem informações claras 
sobre especificidades, como 
taxas cobradas e condições. 

Na mesma situação, 50% 
não oferecem cartão de cré-
dito pré-aprovado sem pedir 
informações extras e quase 
38% não têm políticas aces-
síveis sobre coleta de dados. 
Além disso, 50% levaram 
mais de 48h para finalizar 
processos de abertura de 
contas e, em alguns casos, 
mais de 10 dias. 

Com consumidores bus-
cando maior rapidez e faci-
lidade, a melhor experiência 
é mais valorizada do que 
o nome da instituição. De 
acordo com uma pesquisa 
da McKinsey, no setor de 
serviços financeiros, 90% 
das aquisições são moti-
vadas pelo próprio ato da 
compra, contra 10% por 

fidelidade à marca.
A mesma pesquisa ainda 

aponta que, entre 46% das 
empresas que irão aumentar 
seu orçamento em 2022, 
mais da metade pretende 
investir no aproveitamento 
dos dados do cliente para 
personalização em tempo 
real. Uma estratégia eficien-
te é considerar que a jornada 
se inicia no momento zero, 
no qual se cruzam a propos-
ta de valor da fintech com 
as expectativas do cliente. 

Antes mesmo de apre-
sentar o produto, é preciso 
buscar entender o que os 
consumidores procuram, 
suas motivações e dores, 
assim, criar planos de otimi-
zação voltados a atendê-los. 
Em todo esse caminho, 
devem ser priorizadas a 
qualidade das interações 
e a transparência, além da 
personalização como parte 
da estratégia.

A vantagem competitiva 
de oferecer uma ótima ex-
periência do início ao fim 
já vem sendo notada pelos 
líderes. Logo depois de 
fechar um contrato, dá-se 
continuidade à jornada de 
confiança construída ante-
riormente, caminhando ao 
lado de cada cliente e suas 
particularidades, propor-
cionando uma adaptação e 
integração completas.

Por fim, é preciso avaliar 
se toda essa experiência 
atingiu os resultados es-
perados através dos feed-
backs. Aspectos como esses 
aumentam as conversões, 
o valor comercial da vida 
útil, e também fortalecem 
a fidelidade.

Portanto, o próprio ato 
de construir uma jornada 
eficiente para o cliente 
deve ser uma jornada: a 
empresa não deve parar de 
se questionar como pode 
melhorar a relação do seu 
cliente com cada ponto de 
contato e experiência.

(*) - É gerente de customer 
success do Accountfy 

(https://www.accountfy.com/).

Beatriz Costa (*)

A partir dos dados, é 
possível prever um 
cenário promissor 

para os comerciantes, mas 
sem deixar de lado boas prá-
ticas para o setor varejista. 

“Vender não é uma ta-
refa fácil e envolve muita 
estratégia. Compreender 
cada etapa do processo de 
venda ajuda a empresa a se 
destacar da concorrência, 
além de trazer insights para 
um processo mais certeiro”, 
comenta Jonatan da Costa, 
empreendedor há mais de 
14 anos e atualmente CEO 
da Área Central, empresa 
especializada em gestão de 
centrais de negócios. 

O modelo de compras con-
juntas para empresas tem 
conquistado espaço entre os 
clientes da Área Central. O 
modelo de negócio baseado 
no cooperativismo figura 
entre os que mais garantem 
competitividade, logo é uma 
oportunidade para driblar a 
inflação e conquistar preços 
menores ao adquirir insumos 
para negócios. “Quando 
combinado com outras es-
tratégias, os resultados são 
ainda mais expressivos”, 
complementa Costa.

Vender não é uma tarefa fácil e envolve muita estratégia.

Uma pesquisa realizada pela Globant, 
empresa nativa digital focada em rein-
ventar os negócios por meio de soluções 
tecnológicas inovadoras, mostra que, 
embora 73% das pessoas acreditem que 
o metaverso é acessível a elas, apenas 
26% o experimentaram. 

O relatório, denominado “Como o me-
taverso está empurrando as fronteiras 
digitais e reinventando nosso lugar no 
mundo físico”, explora as tendências 
que estão mudando o futuro, analisa os 
efeitos de um metaverso multifuncional 
e apresenta novos dados com base em 
uma pesquisa proprietária realizada 
com 834 profissionais de tecnologia dos 
cinco continentes, sendo que 86,57% 
dos participantes são da América do Sul.

“Embora esteja em seus estágios 
iniciais, o metaverso está desafiando as 
organizações a preparar seus negócios 
para este novo mundo”, disse Diego Tár-
tara, diretor de tecnologia da Globant. 
O executivo também acrescentou que 
“ao mesmo tempo, à medida que trazem 
seus negócios para essa nova realidade, 
seus usuários continuam aprendendo a 

abraçar essa nova era, e a Globant tem 
a capacidade de apoiar as organizações 
a serem bem-sucedidas em sua transfor-
mação digital”.

A pesquisa concluiu que 75% não 
acreditam que o metaverso seja voltado 
apenas para uma geração jovem e 69% 
acreditam que o metaverso desempenha 
um papel crucial no trabalho remoto. De 
acordo com o Gartner, até 2026, 25% 
das pessoas passarão pelo menos uma 
hora por dia no metaverso trabalhando, 
fazendo compras, em sua educação, 
nas redes sociais e/ou entretenimento. 
Investir em games se tornará um grande 
ponto focal para muitas organizações. 

Distribuição, engajamento, teste e o 
aprendizado no espaço de games de hoje 
serão importantes para descobrir como se 
integrar aos metaversos do futuro, ou seja, 
o universo dos games tem sido um acele-
rador da tecnologia porque é uma maneira 
divertida das empresas interagirem com 
ele e obterem lucros de forma rápida. 

Gráficos 3D, realidade aumentada 
e realidade virtual começaram como 
tecnologias de games e rapidamente se 

tornaram muito mais do que isso. 
O mesmo está acontecendo com o 

metaverso. O relatório também detalha 
como o metaverso está impactando 
organizações e indústrias, da saúde ao 
comércio e da manufatura às finanças. 
Além disso, o documento indica que o 
metaverso quebrará as barreiras físicas 
e digitais ao ampliar a presença virtual 
das empresas e maximizar o engaja-
mento com clientes e colaboradores, 
transformando, também, a forma como 
as pessoas se identificam em relação 
à nova cultura digital, a economia e o 
sistema de comércio eletrônico.

“O metaverso é a próxima evolução de 
nossas interações sociais”, disse Matías 
Rodríguez, vice-presidente de tecnologia 
do Metaverse Studio da Globant. “Muitas 
marcas já exploram o espaço e criam 
experiências inovadoras. Ainda assim, 
entendemos que as empresas precisam 
de uma visão integral de sua existência 
dentro do metaverso para obter sucesso”. 
- Fonte e mais informações: (https://re-
ports.globant.com/pt-br/sentinel-report/
metaverso/).

Fabricio Posocco (*)

Todo o dia criminosos tentam aplicar mais de 7 mil 
golpes em usuários do Pix. Esse número foi detectado 
pela empresa de cibersegurança Psafe, que somou 424 
mil ocorrências, entre abril e maio deste ano. 

Nem toda a tentativa é convertida, mas já é perceptível 
a procura crescente do Poder Judiciário para recuperar 
dinheiro perdido em fraudes. A boa notícia é que o próprio 
sistema de pagamento eletrônico instantâneo possui me-
canismos para bloquear transferências e fazer a devolução 
do valor transacionado.

De acordo com o Banco Central, o bloqueio cautelar 
analisa o perfil do recebedor. Sempre que a instituição 
financeira identifica uma transação fora do habitual das 
movimentações feitas pelo correntista, o dinheiro fica 
bloqueado por 72 horas para checagem e verificação de 
fraude. Se constatar o golpe, o próprio banco faz a devolu-
ção para quem pagou e o estelionatário não recebe nada.

Se a pessoa perceber que foi vítima de fraude antes do 
banco do estelionatário descobrir o crime, ela deve registrar 
um boletim de ocorrência na delegacia de polícia física ou 
virtual. Em seguida, deve avisar ao banco onde tem conta, 
utilizando canais oficiais como SAC e ouvidoria. 

Desta forma, o seu banco entrará em contato com a ins-
tituição financeira do criminoso para bloquear o dinheiro 
e analisar a reclamação. Essa averiguação pode durar até 
sete dias. Quando a fraude é confirmada, o dinheiro é 
devolvido integralmente para o pagador.

Reforço que, mesmo com essas ferramentas adotadas 
pelo Pix, para monitorar operações suspeitas, o consumidor 
ainda precisa ficar muito atento. Além de sequestro-re-

Uma ferramenta exclusiva de 
benchmarking para o comércio 
eletrônico promete ajudar lojas 
online a entenderem como es-
tão se comportando diante das 
principais métricas do varejo e da 
concorrência. Desenvolvida pela 
SmartHint, maior e mais utilizado 
sistema de busca inteligente e 
recomendação para e-commerce 
da América Latina, a solução faz 
um comparativo com outras lojas 
do varejo online que possuem 
ferramentas de personalização. 

A novidade é capaz de validar 
como a loja está se comportando 
frente às principais métricas do 
e-commerce - como ticket mé-
dio e taxa de conversão - com 
base em um estudo feito com 
milhares de lojas do segmento. 
Funciona assim: basta selecionar 
o segmento do seu e-commerce 
e preencher os campos com os 
indicadores. A ferramenta vai ler 
os dados e trazer os resultados 
da média do mercado especifica-
mente para cada segmento. Além 
de dar diversas dicas práticas de 
como evoluir e uma consultoria 
gratuita com os especialistas da 
SmartHint. 

Além de entender como uma 
loja online está se comportan-
do em relação aos principais 
indicadores do e-commerce e 
como está posicionada na com-
paração com os concorrentes, 
os usuários da solução recebem 
uma consultoria que direciona 
estratégias de acordo com os 
resultados do benchmarking 

- processo de estudo de con-
corrência - possibilitando mais 
conversões em vendas. 

“Alguns indicadores forne-
cem insights valiosos para a 
definição de estratégias e a 
correção de planejamentos. 
Estamos oferecendo algo iné-
dito no mercado, capaz de 
propiciar uma visão realista 
dos aspectos do negócio que 
podem ser melhorados, para 
que nossos clientes tenham 
performances diferenciadas e 
vendam ainda mais”, comenta 
Rodrigo Schiavini, Diretor de 
Negócios da SmartHint.

A SmartHint foi adquirida 
pelo Grupo Magalu e tem como 
foco principal elevar a experi-
ência de compra online. Com-
binando busca e recomendação 
proativa, com vitrines que agem 
como “vendedores virtuais” e 
pop ups de retenção, suas so-
luções ajudam a aumentar, em 
média, até 30% as vendas online 
das marcas. Só em 2020, suas 
ferramentas geraram R$ 620 
milhões e entre seus milhares 
de clientes estão empresas 
como Multilaser, Philco, Wine, 
Lego, Kabum, Kipling e Diesel. 

A empresa disponibilizou um 
teste gratuito que permite que 
qualquer loja online possa des-
cobrir se seus indicadores estão 
acima ou abaixo da média do 
mercado, basta acessar (https://
ferramentas.smarthint.co/fer-
ramenta-benchmarking-taxa-
de-conversao-e-ticket-medio). 

As tendências do varejo para driblar 
a inflação e aumentar os lucros

Apesar da inflação no país, pesquisas mostram que o varejo segue em alta em 2022. Segundo a 
Fecomercio SP, o crescimento do comércio varejista teve alta de 0,9% em abril – taxa que superou 
as expectativas do mercado –, somando quatro meses consecutivos de resultados positivos. A 
expansão acumulada em 2022 é de 2,3%

cer o produto ou serviço 
ofertado. É essencial estabe-
lecer estratégias que ajudem 
o cliente a identificar pontos 
de necessidade na realidade 
dele e relacionar isso com o 
que a empresa pode ofere-
cer. É importante produzir 
materiais que despertem 
curiosidade e possibilitem a 
interação e o desejo de saber 
mais”, destaca.

O phygital (physical + 
digital) é outro tipo de 
experiência que afeta di-
retamente a jornada do 
consumidor. Esse é outro 
ponto de atenção quando se 
pensa em estratégias para 
ganhar competitividade no 
varejo. O conceito que define 
a conexão entre o offline e 
o online na experiência do 
comprador, tornando-a ain-
da mais especial e atrativa, 
já era realidade antes mesmo 
da pandemia. 

Hoje, é praticamente im-
pensável organizar uma 
estratégia de venda que não 
contemple os dois canais, 
dada a rápida digitalização 
dos processos e mudanças 
de consumo. - Fonte e mais 
informações: (www.area-
central.com.br).
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Saber quais são as neces-

sidades do consumidor é im-
prescindível para qualquer 
setor — colocá-lo no centro 
é um ponto primordial para 
o sucesso das empresas. 
Independente da relação, 
seja ela de B2B (de empre-
sa para empresa) ou B2C 
(de empresa para cliente), 
entender quais são as ne-
cessidades do consumidor 
ajuda a garantir uma expe-
riência melhor, fidelizando 
seu público e elevando os 
resultados comerciais. 

As estratégias customer 
centric estão cada vez mais 
sendo utilizadas, assim como 
as compras conjuntas. O con-

ceito se baseia em posicionar 
o cliente como elemento 
principal do negócio e, a 
partir disso,  construir a es-
trutura da empresa ao redor 
dele. O caminho da compra 
também é essencial e faz 
parte de iniciativas como 
a do customer centric que 
visam aprimorar processos. 

O primeiro passo é conhe-
cer e delimitar o público-al-
vo: “cada empresa possui um 
nicho específico de atuação, 
e precisa pensar em como 
alcançar esse público e 
quais abordagens são mais 
interessantes”, aconselha o 
empresário. 

“O público precisa conhe-

Como a sua loja online 
está posicionada 

diante da concorrência

Paguei com Pix, mas era golpe. 
Saiba como recuperar o dinheiro

lâmpago e roubo de celular, tenha cuidado com a compra 
em site falso, o desconto que torna a aquisição ainda mais 
atrativa e o QR Code enganoso. 

Mantenha-se alerta para o perfil de rede social clonado, 
a central de atendimento bancário fictícia e a promessa 
de depositar uma quantia para receber mais dinheiro. 
Seja cauteloso com os donativos para histórias tristes e 
comoventes que chegam por SMS, WhatsApp e Facebook.

Lembre-se, os golpistas usam diversas táticas para en-
ganar as pessoas. E, quanto mais rápido a vítima fizer o 
boletim de ocorrência e o contato com o seu banco, mais 
chance tem de receber de volta o valor. Caso o problema 
não seja resolvido pela instituição financeira, é possível 
recorrer aos órgãos de defesa do consumidor, como o 
Procon, ou ao Poder Judiciário para reparação do dano.

(*) - É professor universitário e advogado no Posocco & Advogados 
Associados (www.posocco.com.br).

Lembre-se, os golpistas usam diversas 
táticas para enganar as pessoas.

Marcello Casal Jr/ABr

Metaverso deve atingir 
US$ 800 bi e gerar 10 mil empregos em 5 anos
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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

Pollyana Guimarães (*)

Por muitos anos, essa 
valorização era mas-
sivamente associada 

a cargos de destaque, com 
altos salários – mas, hoje, 
essas e muitas outras re-
compensas estão perdendo 
cada vez mais espaço, para 
a valorização de uma pe-
ça-chave essencial para a 
retenção e desenvolvimento 
de profissionais cada vez 
mais qualificados: as habi-
lidades individuais de cada 
colaborador.

A baixa qualificação pro-
fissional é uma das maiores 
dores sentidas em empresas 
dos mais diversos portes e 
segmentos. Em um levan-
tamento feito pela Câmara 
Brasileira da Indústria da 
Construção (Cbic), inclu-
sive, cerca de 60% das em-
presas estão com dificuldade 
para contratar mão de obra 
preparada para lidar com as 
rotinas de cada área. 

Mas, mesmo diante de 
barreiras nítidas, os inves-
timentos em programas de 
desenvolvimento e trei-
namento que capacitem 
esses profissionais e au-
xiliem em aprimorar seus 
potenciais, se torna uma 
ferramenta poderosa para 
a prosperidade do negócio. 
Quando treinados para este 
fim, o aprimoramento de 
suas capacidades permite 
não apenas que tenham 
um melhor desempenho 
em suas funções, como 

Maioria dos líderes consideram que as habilidades 
estão se tornando a forma mais importante de desenvolver 

os talentos de uma empresa.

Reconhecimento por habilidades em 
vez de cargo: conheça essa tendência
Um profissional reconhecido em seu ambiente de trabalho é capaz de trazer resultados esplêndidos 
para a empresa

e, principalmente, adotando 
indicadores de performance 
que mensurem os resultados 
já conquistados. Assim, a 
empresa consegue ter uma 
visão mais clara da asser-
tividade dos programas de 
treinamento adotados e, 
quais outras ações podem 
ser tomadas para trazer 
conquistas cada vez maiores 
para a gestão empresarial.

Ainda, as estruturas es-
tabelecidas internamente 
devem ser flexibilizadas, 
garantindo que os profissio-
nais consigam crescer com 
base na aquisição de novas 
competências – tais como 
melhorar o relacionamento 
com seu time, conquista 
de metas estabelecidas e 
desenvolvimento de um 
determinado produto ou 
serviço, por exemplo.

Os efeitos da recompensa 
por habilidades ainda estão 
na fase inicial, mas já é pos-
sível perceber que ajudam a 
configurar um novo cenário 
para os profissionais que 
almejam um crescimento 
para além da promoção 
de cargos. Essa tendência 
abre inúmeras perspectivas 
na forma como os líderes e 
gestores podem evoluir em 
suas formas de trabalho nos 
próximos anos, sendo capa-
zes de construir resultados 
cada vez melhores a partir de 
uma equipe mais engajada e 
motivada.

(*) - É idealizadora da Evoluzi, 
empresa de curadoria de treinamentos 
corporativos (https://evoluzi.com.br/).

também expandam sua 
visão de negócios de forma 
macro – auxiliando para 
que consigam enxergar 
oportunidades de inovar 
e empreender dentro da 
própria empresa. 

Mas, muito além que 
viabilizar esse desenvolvi-
mento, a recompensa por 
aprimorar tais habilidades, 
certamente, é muito bem-
vista pelos profissionais, in-
centivando-os a continuar 
nesta trilha não apenas para 
o sucesso da companhia, 
como principalmente para 
seu próprio crescimento. 
Como prova dessa relevân-
cia, um estudo conduzido 
pela Deloitte identificou 
que 90% dos líderes con-
sideram que as habilidades 
estão se tornando a forma 
mais importante de desen-
volver os talentos de uma 
empresa – servindo, até 

mesmo, de base para de-
senhar o plano de carreira 
de cada um. 

Na prática, sua proposta 
seria, justamente, eliminar 
a hierarquia corporativa 
gradualmente, oferecendo 
melhores remunerações 
àqueles que melhor explo-
rarem suas habilidades a 
favor do crescimento da 
empresa. Isso, indepen-
dentemente do cargo que 
ocupar. Mas, para que obte-
nha êxito em seu objetivo, 
essa “multicapacitação” 
depende de uma intensa 
mudança na mentalidade 
das empresas.

Em um primeiro momento, 
toda a cultura organizacional 
deve ser consolidada a partir 
desse intuito, disseminando 
a importância do reconhe-
cimento de habilidades 
para a prosperidade dos 
profissionais e da empresa 
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0023009-50.2021.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 33ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Claudia Status Ferreira, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de sentença, movida por Adidas Ag e outros. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 15.915,87, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o 
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis 
para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de julho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002084-08.2022.8.26.0291 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro de Jaboticabal, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Montes Netto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Mário Ito Júnior - ME, CNPJ 07.835.435/0001-03, que por este Juízo 
tramita de uma ação de Cumprimento de sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de Meios 
de Pagamento S.A.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 17.918,56, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora 
ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não efetuado tempestivamente 
o pagamento voluntário, proceder-se-á à Penhora de bens suficientes do executado, que assumirá 
o depósito mediante compromisso, Avaliados e Intimando-o da penhora. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Jaboticabal, aos 15 de julho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002123-74.2012.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Jorge Augusto Pimenta Filho, CPF 482.238.167-68, com endereço à Rua 
Pernambuco, 10, Beira Rio, CEP 24860-000, Itaborai/RJ, que lhe foi proposta uma ação de Procedi 
mento Sumário por parte de Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, alegando em 
síntese: que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos materiais que 
a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram 
causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 26/07/2010, por volta das 11h45min, o 
Requerido estava trafegando com o veículo Marca Mercedes Benz, Modelo LK 1517, ano 1986, 
placa GQN - 8973, Renavam 242847412, de propriedade do Primeiro Requerido, quando, na altura 
do Km 0177+000, sentido norte da rodovia, perdeu o controle do veículo, envolvendo-se em 
acidente, danificando o patrimônio publico sob concessão da requerente. Mediante o acidente 
ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 739894(Doc. 04) Os Requerentes 
também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e 
resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que 
realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, 
na data da ocorrência, a quantia de R$ 9.046,45, conforme demonstrativo anexo (doc. 05).Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de * dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 22 de julho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1002468-08.2021.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr. Sandro Cavalcanti Rollo, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a Faz saber ao, réu, ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que na 
respectiva vara e cartório,tramita os autos da indenização por danos materiais que Concessionária 
da Rodovia Presidente Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em 
decorrência do acidente que ocorreu 13/05/2018, por volta das 22h40min, ao atingir o km 212,0, da 
Rodovia Presidente Dutra, BR-116, sentido sul, o segundo requerido, conduzindo o veículo 
Fiat/Palio EDX/1998, placas CNT2245, de propriedade da primeira requerida, perdeu o controle da 
direção, colidiu com a barreira de concreto, e danificou o patrimônio público sob concessão. 
Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim de Ocorrência nº 18029825B01. O 
Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização 
da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles 
que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos reparos, a Requerente 
despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 3.586,38, conforme demonstrativo anexo. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. . Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 28 de julho de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013416-60.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a) Thiago Pedro Pagliuca dos Santos, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Ivan Yutaka Ito, CPF Nº 396.743.809-06, que nos autos de 
cumprimento de Sentença ajuizado por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida 
a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 82.575,58 que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, 
CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 %(art.523, §1º, CPC), 
podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de julho de 2022. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017754-65.2019.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 18ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Caramuru Afonso Francisco, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Johnnie Mitchell, Norte-Americano, Casado, Motorista, RG V 
359982-0, CPF 225.151.388-45, com endereço à Rua das Castanheiras, 111, Lagoa da Conceição, 
CEP 88062-000, Florianópolis/ SC, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível 
por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: inadimplemento 
de contrato de compra e venda de lote imobiliário . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de agosto de 2022. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0014754-69.2022.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 13ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a) Tonia Yuka Koroku, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Heitor Augusto Lucas, CPF 286.773.978-09, nos autos do Cumprimento de 
Sentença, apresentado por União Social Camiliana, CNPJ 58.250.689/0001-92, que, por se 
encontrar em lugar incerto e não sabido, foi determinada a(s) respectiva(s) Intimação(ÕES), por 
Edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo deste edital, efetue(m) o pagamento do débito 
atualizado de R$ 25.082,83, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito, e também honorários advocatícios. Ciente(s), ainda, que nos termos do artigo 525 
do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
dias para que o(a)(s) executado(a)(s), independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente(m), nos próprios autos, a(s) respectiva(s) impugnação(ões). Não sendo a(s) impugnação 
(ões) apresentada(s), em prol do(a)(s) executado(a)(s) será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 04/08/2022. 

Foram publicados pelo 
Senado Federal os 
detalhes de nove situ-

ações em que o trabalhador 
tem direito a esse benefício. 
Veja a seguir.
 1) Horas extras: O fun-

cionário tem direito a 
receber horas extras 
quando ultrapassa 8 
horas diárias ou 44 
horas semanais em ser-
viço.O tempo excedido 
deve corresponder, no 
máximo, a apenas 2 ho-
ras, com exceção para 
regimes específicos, 
como para quem cum-
pre plantões. O valor da 
hora extra  50% maior 
do que o valor da hora 
regular de trabalho e o 
valor da hora extra em 
domingos e feriados 
vale o dobro do salário 
normal. 

 2) Trabalho noturno: 
O adicional noturno 
será concedido ao co-
laborador que precisa 
trabalhar das 22h às 
5h. A porcentagem em 
cima do salário é de, 
no mínimo, 20% sobre 
o valor da hora, ou de 
acordo com a previsão 
em Convenção Coletiva 
da Categoria.Para o 
trabalhador do cam-
po, o período noturno 
considerado é entre 
21h e 5h e cada hora 
de trabalho vale 25% 
a mais do que a hora 
normal diurna. 

 3) Sobreaviso: A situa-
ção de sobreaviso se 
caracteriza quando 
o profissional preci-
sa estar disponível a 
qualquer momento, 
mesmo durante seu 
período de descanso, 
para voltar ao trabalho. 
Esse adicional é equi-
valente a um terço do 
valor da hora regular 
de trabalho. Entretan-
to, o uso de celular ou 
computador, por si só, 
não é suficiente para 
caracterizar o estado 
de sobreaviso. A de-
terminação da lei é de 
que o empregado esteja 
em constante alerta, 
aguardando ordens e 
mantendo-se sob um 
grau de subordinação.

 4) Insalubridade: Tal 
complemento salarial 
destina-se ao traba-
lhador que se expõe à 
agentes físicos, quími-
cos e biológicos que co-
locam em risco a saúde. 
O valor desse benefício 
varia entre 10% e 40%, 
dependendo do nível 
de exposição, mas essa 
proporção é calculada 
com base no salário 
mínimo vigente e não 
sobre o salário recebi-
do.

 5) Periculosidade: De 
acordo com o Minis-
tério do Trabalho e 
do Emprego, uma de-
terminada atividade 
laboral é dada como 
perigosa quando coloca 

em risco a integridade 
física do trabalhador. 
O pagamento é con-
dicionado a um laudo 
pericial realizado por 
médico ou engenheiro, 
que deverá constatar 
a existência de fatores 
que caracterizam a 
atividade perigosa.

  Importante ressaltar 
que os adicionais de 
insalubridade e de 
periculosidade não 
podem ser pagos con-
juntamente. Nos casos 
em que as condições de 
trabalho são perigosas 
e insalubres, prevalece 
o adicional de maior 
valor.  

 6) Penosidade: As ati-
vidades consideradas 
penosas são aquelas 
que provocam algum 
desconforto físico ou 
psicológico. Previsto 
no artigo 7º da Consti-
tuição Federal, o com-
plemento salarial de 
penalidade é corres-
pondente ao exercício 
de função sacrificante e 
incômoda, que deman-
da uma atenção cons-
tante e uma vigilância 
fora do comum por 
parte do trabalhador.

 7) Transferência:  O 
complemento salarial 
por transferência é di-
recionado ao profissio-
nal que precisa migrar 
para outro município, 
diferente do que es-
tava estabelecido no 
contrato de trabalho.
Assim, ele passa a re-
ceber 25% a mais do 
seu salário, enquanto 
durarem suas funções 
no novo local. 

 8) Risco: O adicional de 
risco é direito exclusivo 
de funcionários portuá-
rios, sejam aqueles que 
trabalham em mar ou 
em terra. O valor do 
benefício corresponde 
a 40% sobre o valor 
do salário por hora 
de trabalho regular 
diurna e o pagamento 
desse adicional subs-
titui os complementos 
de insalubridade e de 
periculosidade

 9) Fonte contratual ou 
normativa: O com-
plemento salarial de 
fonte contratual ou 
normativa corresponde 
a condições ou van-
tagens oferecidas aos 
profissionais, sendo 
instituídas por meio de 
contrato individual ou 
coletivo, regulamento, 
norma coletiva. Podem 
ser também oferecidos 
pelo próprio patrão 
como parte de uma polí-
tica de benefícios, como 
é o caso dos adicionais 
de produtividade e por 
tempo de serviço.

Eduardo Moisés

Regras do 
complemento 

salarial

3º Subdistrito - Penha de França
Dr. Mario Luiz Migotto - Oficial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço público a saber que: NATALINA FERNANDES DE ARAUJO, nascida nesta Capital, 
em 10/09/1965, filha de Miguel Pereira de Araujo e de Olga Fernandes de Araujo, nos 
termos do artigo 56 da Lei 6015/73 alterada pela Lei Federal 14.382/2022 promoveu a 
alteração do seu nome para: LINA FERNANDES DE ARAUJO.
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

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas
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A Movidesk, scale-up que ajuda empresas a estruturar seu atendimento, divulgou os resultados do 'Panorama de 
Gestão de Atendimento e Experiência do Cliente no Brasil', pesquisa inédita e completa sobre o setor de atendimento.

Matéria de capa

São Paulo, quarta-feira, 10 de agosto de 20224

Yuri_Arcurs_CANVA

Um dos possíveis impactos é uma migração de recur-
sos internos onde altos investimentos em marketing e 
vendas na aquisição de clientes (CAC) devem ceder 
cada vez mais espaço para investimento em retenção, 
atendimento e rentabilização da atual base de clientes 
(LTV). Esse contexto apresenta um cenário promissor 
para os profissionais e empresas de CX”, pontua.

Após uma série de entrevistas com profis-
sionais de diferentes cargos, segmentos 
de atuação e estados brasileiros, o estudo, 

cujo objetivo é  oferecer insights importantes às 
empresas e esclarecer quais soluções estratégicas 
podem ser elaboradas para melhorar a área, iden-
tificou que para 48% dos entrevistados a principal 
dor no atendimento está relacionada à gestão de 
demandas internas.

De acordo com o fundador e CEO da Movidesk, 
Donisete Gomes, o número é fundamental para o 
setor, pois mostra que as decisões mais assertivas 
dos gestores começam “dentro de casa”. “Melhorar 
esse ponto evita desvios no processo de crescimento 
no mercado e que sejam puladas etapas importantes 
na missão de fornecer ótimas experiências ao con-
sumidor”, afirma. 

Também em relação aos desafios do segmento, 
os participantes colocam os seguintes tópicos na 
segunda e terceira posição: não integrar tickets 
de diferentes sistemas (16,7%) e não automatizar 
e integrar tickets (13,7%). Já sobre a relação com 
os clientes em si, a pesquisa revela que 61,2% dos 
entrevistados apresentam uma média de dois anos 
de longevidade no relacionamento com seus con-
sumidores. 

Além disso, 51% consideram esse acompanhamento 
da satisfação do público muito importante, fazem todos 
os dias e acreditam que isso os ajuda a ter uma visão 
mais clara de onde e como melhorar. Por fim, 49% não 
acompanham essa métrica diariamente. Para Vitor 
Freitas, Head of Customer Success na Zenvia, prezar 
por formas de qualificar a experiência do cliente é 
primordial dentro da alta competitividade que existe 
no mercado. “O cenário atual de juros altos e escassez 
de capital tem pressionado as empresas por resultados 
financeiros de curto prazo. 

Segundo Donisete, essa busca pela fidelização do pú-
blico tem se mostrado cada vez menos como opcional 
diante da realidade atual, tornando-se um pré-requisito 
para a escalabilidade no segmento. “Com exigências 
cada vez maiores e uma infinidade de companhias sur-
gindo todos os dias, o primeiro passo para a conquista 
dos consumidores está na capacidade da organização 
absorver esse objetivo na sua cultura. 

Para isso, não há como não contar com colaborado-
res qualificados e a redução das taxas de turnover”, 
destaca. A pesquisa mostra que mais da metade das 
empresas estão preocupadas em estruturar equipes 
nessa área, para que possam fornecer experiências 
de qualidade ao consumidor. Ao todo, 56,8% das 
companhias possuem áreas de atendimento com 2 a 
10 agentes. 

Ainda nesse sentido, em 47,3% delas ocorreu a saída 
de 1 a 5 pessoas do time no último ano, enquanto 27,1% 
não registraram nenhum desligamento. Vale ressaltar 
que 31,2% dos entrevistados dizem oferecer capaci-
tação interna para seus times e 24,5% utilizam cursos 
e treinamentos para realizar esse desenvolvimento. 

Diego Azevedo, fundador e CEO da CS Academy, diz 
que esses números comprovam que as empresas ainda 
estão um passo atrás do que os líderes imaginam em 
relação a ajustes de processos básicos de atendimento 
e jornada. “O ponto inicial é desenhar esse processo, 
implantar em uma ferramenta e treinar o time”, reforça.

Como resultado do percentual desses procedimen-
tos de qualificação, a pesquisa revela que 28,4% dos 
participantes têm um tempo médio de atendimento 
dedicado por ticket maior que 30 minutos, sendo 
que 17,2% demoram de 5 a 10 minutos e outros 
8,8% demoram entre 10 e 15 minutos. Além disso, 
55,7% demoram mais de 24h para resolver por 
completo um atendimento e 19,4% sequer medem 
esse indicador. 

Boa parte da produtividade dos agentes está relacio-
nada às tecnologias disponibilizadas para eles. Segundo 
o estudo, 43,1% dos respondentes utilizam um único 
software de atendimento, enquanto 40,2% usam de 2 
a 4 softwares diferentes para viabilizar sua operação.

 “É importante observar que quanto mais softwares 
utilizados, maiores os riscos de retrabalho e perda de 
informações”, aponta Gomes. Os dados levantados 
também trazem que 73,3% dos entrevistados utilizam 
sistemas que têm funcionalidades de automação e 
26,7% ainda não fazem uso de ferramentas como essas 
para melhorar a produtividade do time. 

“Quando integrados, os recursos tecnológicos tendem 
a potencializar as operações dos agentes, de modo 
que eles não precisem abrir diferentes aplicativos ou 
abas no navegador para estarem cientes sobre todas 
as demandas. Ou seja, pode-se dizer que a automação 
de processos também não é mais um diferencial no 
setor, mas sim uma obrigação em meio à competiti-
vidade estabelecida no mercado”, finaliza Donisete 
Gomes. Fonte e outras informações: (https://www.
movidesk.com/).
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Um novo olhar para o 
Open Finance

O Open Banking 
vem gerando mais 
possibilidades do que 
a gente imaginava, 
sem contar com 
as iniciativas que 
ampliaram o acesso 
dos brasileiros ao 
sistema financeiro 

O caminho não é “rou-
bar” participação 
dos grandes bancos, 

mas ampliar o mercado. 
E isso nós temos visto 
acontecer. Ele abriu mais 
possibilidades aos diversos 
tipos de negócios. 

A implementação desse 
sistema aberto no Brasil 
teve início em fevereiro de 
2021 e, atualmente, está 
na quarta e última fase, 
que autoriza as instituições 
financeiras a compartilha-
rem dados de produtos e 
serviços como seguros, in-
vestimentos, câmbio, entre 
outros. 

Diante dessa amplia-
ção nas possibilidades de 
troca de informações, o 
Banco Central atualizou 
a nomenclatura do Open 
Banking para Open Finance, 
que nada mais é que uma 
estratégia para adoção do 
conceito de transformação 
mais ampla no mercado. 

Em poucas palavras, o 
Open Banking é um mode-
lo que propõe a abertura 
do sistema bancário e o 
compartilhamento de infor-
mações dos usuários entre 
diferentes instituições, 
permitindo que os clientes 
movimentem as suas con-
tas por meio de diferentes 
plataformas e migrem com 
mais facilidade de um banco 
para outro.

Já o conceito de Open Fi-
nance trata-se da abertura 
do sistema financeiro como 
um todo. Isso significa que, 
além dos bancos, outras 
organizações do mercado 
também poderão comparti-
lhar serviços e informações 
como corretoras de seguro, 
varejistas, indústrias, com-
panhias de câmbio, fundos 
de previdência, entre ou-
tros.

O Open Banking surgiu 
com a finalidade de ampliar 
a melhora da experiência do 
cliente. O sistema permite 
mais transparência no com-
partilhamento de dados. Ou 
seja, os consumidores pode-
rão usar diversos serviços 
e produtos em diferentes 
instituições. Outro ponto é 
uma maior autonomia para 
o cliente. 

Mesmo com a autorização 
para que as instituições 
financeiras acessem os da-
dos, isso não significa que há 
um “contrato de fidelidade”. 
Essa autorização pode ser 
cancelada a qualquer hora. 
E por último, é a redução 
de tarifas bancárias. 

Diversas instituições fi-
nanceiras oferecem condi-
ções especiais para os seus 
clientes, tais como cartões 
de múltiplos bancos e até 
mesmo diferentes contas 
digitais em um único am-
biente virtual.

O fato é que o Open Finan-
ce traz boas perspectivas 
quanto à competitividade 
dos negócios. Acredito que 
este sistema chega em boa 
hora para simplificar as 
transações e impulsionar 
as trocas. Os clientes e as 
empresas só têm a ganhar 
com tudo isso!

(*) - É cofundadora e COO do banco 
digital Linker (https://linker.com.br/).

Ingrid Barth (*)

D - Autoridades de Registro 
Autoridades de Registro da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil) se reúnem no próximo dia 24, no auditório do Colégio Maria 
Imaculada, em São Paulo, para o 3º Encontro das Autoridades de Regis-
tro do Brasil - Encontr[AR], evento presencial que reunirá especialistas 
em gestão, inovação, tecnologia e recursos humanos. Entre os temas: 
“Novas tecnologias, inovação e disrupção” e “Como as Autoridades de 
Registro podem fazer entregas de valor?”. As Autoridades de Registro 
são entidades públicas ou privadas que têm a função de identificar e 
cadastrar usuários para a emissão de certificados digitais. Inscrições e 
mais informações: (https://www.aarb.org.br/3encontrar.html).

E - Universo da Bicicleta
O maior evento do universo bike da América Latina, Shimano Fest, acontece 
entre os próximos dias 18 e 21, no Memorial da América Latina, em São Paulo. 
Os dias 18 e 19 (quinta e sexta-feira) serão exclusivos para profissionais 
do mercado. No final de semana, dias 20 e 21, a entrada é aberta e gratuita 
ao público. O evento movimenta toda a cadeia, ou melhor, gira a roda do 
universo da bicicleta, desde fabricantes, marcas e revendedores ao público 
final, de todas as idades, que terão a oportunidade de conhecer novidades 
e lançamentos, testar produtos e se divertir de uma forma saudável, entre 
familiares e amigos. Mais informações: (www.shimanofest.com.br).

F - Prédio Histórico
A Secretaria de Patrimônio da União irá tentar, pela quarta vez, leiloar 
o edifício Joseph Gire, mais conhecido como ‘A Noite’, na Praça Mauá, 
no Centro do Rio. O antigo imóvel, que é símbolo da arquitetura art 
déco, terá um valor mínimo de R$38,5 milhões, valor 60,71% inferior 
aos R$ 98 milhões que o Governo Federal cotou na primeira tentativa 
de pregão eletrônico, em abril do ano passado. Primeiro arranha-céu 
da América Latina, foi sede da famosa Rádio Nacional. Mesmo fazendo 
parte da história do Rio e do Brasil, o imóvel não recebeu nenhum lance 
nos últimos eventos. O leilão será no próximo dia 22 e as ofertas por 
meio do portal (https://imoveis.economia.gov.br/) - (diáriodorio.com).

G - Bons Resultados
A Peugeot continua em ritmo acelerado nas vendas de 2022. A marca do 
Leão atingiu 2,5% de market share e crescimento de 67% com 25.180 

A - 2 Milhões de Livros 
A campanha “Leia com uma criança”, do Itaú Social, distribuirá 
gratuitamente 2 milhões de livros para secretarias municipais de 
educação e organizações da sociedade civil. As obras selecionadas 
para esta edição são “De passinho em passinho: um livro para sonhar 
e dançar” e “A pescaria do curumim e outros poemas indígenas”. As 
solicitações podem ser feitas por instituições de todo o Brasil, porém 
serão priorizadas aquelas localizadas em municípios mais vulnerá-
veis. No site (itausocial.org.br/leiacomumacrianca) as instituições 
podem solicitar um kit - composto por dois livros - para cada criança 
atendida ou matriculada.

B - Ponto Final
O Grupo Abril colocou à venda o imóvel UPI Campos do Jordão, 
localizado em dois municípios vizinhos, Campos do Jordão e Santo 
Antonio do Pinhal, em uma importante rota turística da região. Ava-
liado em R$ 16,1 milhões e com área total de 752 mil m2, o processo 
ocorre em cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial do Grupo 
Abril e à sentença de encerramento do processo, que foi proferida 
em fevereiro de 2022. Além de potencial para transformação de rede 
hoteleira, a propriedade ainda possui potencial para exploração 
de madeira.  A previsão de abertura do pregão, que é organizado 
pela Sold Leilões na plataforma Superbid, é no dia 5 de setembro. 
Para mais informações, acesse: (https://oportunidade.superbid.net/
editora-abril).

C - Programa de Pré-incubação 
O Hipe Innovation Center está auxiliando empreendedores de diversas 
regiões do Brasil a transformarem as suas ideias em startups em um 
programa gratuito de pré-incubação, o ‘Hipe My Idea’. Após a fase de 
pré-incubação online, os selecionados ficarão uma semana no Hipe 
(localizado no coração do Vale do Pinhão, em Curitiba) com tudo 
pago. Eles apresentarão seus modelos de negócios para uma banca 
e as três ideias que se saírem melhor serão premiadas. O primeiro 
lugar também ganhará uma viagem para a NRF, em Nova Iorque. 
Além disso, um deles poderá ser convidado para participar do Hipe 
como uma startup incubada e receber um aporte inicial. Saiba mais: 
(www.hipe.cc/myidea).

unidades emplacadas de janeiro a julho, contra 15.043 veículos comerciali-
zados no mesmo período de 2021. Resultado alcançado mantém a empresa 
como a marca que mais cresce, atualmente, em volume percentual, da 
indústria automotiva brasileira, enquanto o mercado registrou queda 
de 13% nas vendas. A chegada da nova motorização 1.0 Firefly para o 
hatch de sucesso da Peugeot sem dúvida refletiu diretamente nos bons 
resultados da marca. Outras informações, acesse (www.stellantis.com).

H - Mercado Artístico
O mercado brasileiro de direitos autorais movimentou em 2021 mais 
de R$ 1 bilhão, um crescimento de 20% frente ao ano anterior. Diante 
desse importante volume de recursos e da falta de opções bancárias 
voltadas para o artista nacional, o Modal e a Inova Tao uniram-se para 
criar o Art Bank, o primeiro banco nacional estruturado para aliar 
música, arte, tecnologia e finanças. Em uma parceria inédita, a união 
visa desenvolver uma instituição para os artistas que desejam ter maior 
controle e protagonismo na gestão financeira de suas carreiras, além de 
ter acesso aos mais atualizados serviços bancários, de investimentos, 
créditos e seguros, oferecendo a antecipação de recebíveis, aquisição 
de direitos autorais, divisão de pagamentos, integração com ticketeiras 
e seguros específicos para o artista. 

I - Energia Renovável 
A Luft Healthcare, operadora logística da Luft Logistics voltada à área da 
Saúde, acaba de receber o certificado internacional I-REC emitido pela 
Trinity Energia/Instituto Totum. Desde 2018, a operadora reduziu em 
100% sua emissão de carbono proveniente do consumo de 5.346 MWh 
de energia elétrica na sede em Itapevi (SP), substituindo-a por energia 
100% renovável. O certificado é um sistema global de rastreamento de 
atributos de energia renovável projetado para facilitar a contabilidade 
confiável de MWh renovável. Reconhece que 100% da energia consumida 
no site de Itapevi é proveniente de fontes renováveis (Eólica, Solar, 
Biomassa, PCH e CGH) e garante que as usinas geradoras da energia 
consumida pela Luft Healthcare em sua sede atendem a no mínimo 
5 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (OD’s) da ONU.

J - Melhor Compra
De mais de dois mil veículos avaliados pela Revista Quatro Rodas, dos 
mais variados segmentos e preços, dois modelos da Jeep® ganharam 
destaque na importante premiação realizada pela revista. Mais do que 
isso, o Renegade, em sua versão Longitude, além de ficar em primeiro 
lugar na categoria de SUVs de até 170 mil reais, ainda foi eleito a “Melhor 
Compra de 2022”, considerando todas as categorias da premiação! E o 
Jeep Compass também ficou bem colocado em duas categorias. Para 
se chegar à lista de TOP 3 em cada categoria, são avaliados: preço; des-
valorização; custo de seguro; peças e revisões; oferta de equipamentos 
de série e tamanho da rede autorizada. 

www.netjen.com.br
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Os motoristas de carga autônomos receberam ontem 
(9) as duas primeiras parcelas do Auxílio Caminhoneiro, 
benefício emergencial para repor os efeitos do aumento 
do diesel neste ano. Como cada parcela equivale a R$ 1 
mil, cada caminhoneiro receberá R$ 2 mil neste mês. 

O dinheiro foi depositado nas contas poupança sociais 
digitais para ser movimentado por meio do aplicativo Caixa 
Tem, que permite a compra em lojas virtuais cadastradas, 
o pagamento de contas domésticas e a transferência para 
qualquer conta bancária. Criado pela emenda constitucio-
nal que estabeleceu estado de emergência por causa da 
alta do preço dos combustíveis, o Auxílio Caminhoneiro 
será pago até dezembro. 

A emenda elevou benefícios sociais e instituiu auxílios 
emergenciais até o fim do ano. Têm direito ao benefício 
os transportadores de carga autônomos cadastrados no 
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de 
Cargas (RNTR-C), até 31 de maio deste ano. Também 
chamado de BEm-Caminhoneiro, o auxílio será pago a cada 
transportador autônomo, independente da quantidade de 
veículos que tiver. 

No próximo dia 16, será a vez de os taxistas receberem 
o benefício emergencial para a categoria. Eles também 

O dinheiro foi depositado nas contas poupança sociais digitais 
para ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem.

No acumulado do ano, 
a inflação oficial está 
em 4,77% e em 12 

meses ficou em 10,07%. 
Em junho, a inflação subiu 
0,67%. Os dados foram 
divulgados ontem (9) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

De acordo com o gerente 
da Pesquisa, Pedro Kisla-
nov, o índice foi pressio-
nado pela queda no preço 
dos combustíveis, além da 
tarifa de energia elétrica. 
A gasolina caiu 15,48%, 
o etanol teve redução de 
11,38% e o gás veicular 
ficou 5,67% mais barato. 
“A Petrobras, no dia 20 
de julho, anunciou uma 
redução de 20 centavos 

O índice foi pressionado pela queda no preço dos combustíveis, 
além da tarifa de energia elétrica.
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Bares e restaurantes têm o melhor 
desempenho do ano em julho, mas 
número de estabelecimentos com 
prejuízo ainda preocupa, informou 
a Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel). O número 
de bares e restaurantes que tiveram 
lucro aumentou de 35% para 37% 
em julho de 2022 e os que fecharam 
o mês com prejuízo caíram de 29% 
para 26%.

O representante da Abrasel, José 
Camargo, disse que o setor está oti-
mista para os próximos meses, mas 
que ainda preocupa o grande número 
de estabelecimentos com prejuízo e 
com dívidas acumuladas. Entre os 
estabelecimentos que tiveram prejuí-
zo em julho, 75% deles apontam que 
a inflação é o principal fator para o 
resultado negativo.

Por outro lado, a associação  estima 

que o setor pode contratar até 100 mil 
novos trabalhadores até o final do ano, 
aproveitando a Copa do Mundo e as 
festas de Natal e ano novo. Dos estabe-
lecimentos consultados pela pesquisa, 
35% disseram que esperam contratar 
novos empregados no futuro e 11% 
afirmaram que têm intenção de demitir 
trabalhadores. A pesquisa da Abrasel 
entrevistou donos de 1.484 bares ou 
restaurantes de todo o Brasil (ABr).

IPCA tem deflação de 0,68% em 
julho, menor taxa desde 1980

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o mês de julho com deflação de 0,68%, 
a menor taxa desde o início da série histórica, em 1980

Kislanov, ao explicar que 
a redução nos combustí-
veis resultou em queda 
de 4,51% no grupo de 
transportes e teve reflexo 
também na habitação, que 
caiu 1,05% com a redução 
de 5,78% na conta da ener-
gia elétrica. 

Foram os dois únicos 
grupos com variação ne-
gativa no mês. Além da 
redução da alíquota de 
ICMS sobre os serviços de 
energia elétrica, a Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aprovou 
as Revisões Tarifárias 
Extraordinárias de dez 
distribuidoras, reduzindo 
as tarifas a partir de 13 de 
julho (ABr).

no preço médio do com-
bustível vendido para as 
distribuidoras. 

Além disso, tivemos tam-
bém a Lei Complementar 

194/22, sancionada no fi-
nal de junho, que reduziu 
o ICMS sobre combustí-
veis, energia elétrica e 
comunicações”, ressaltou 

Caminhoneiros recebem auxílio com 
parcela dobrada

ganharão duas parcelas do benefício (julho e agosto), de 
até R$ 1 mil cada uma. O valor final dependerá da quanti-
dade de taxistas que demandarem o benefício. Caso haja 
mais taxistas que o previsto, o valor para cada um ficará 
menor. A terceira parcela será paga em 30 de agosto.

Terão direito ao benefício os motoristas de táxi regis-
trados nas prefeituras, titulares de concessões ou alvarás 
expedidos até 31 de maio (ABr).
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Bares e restaurantes têm o melhor desempenho em julho
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OpiniãO
Como superar os 

desafios de gestão no 
mercado livre de energia?

Não há como negar 
o crescimento 
exponencial do 
mercado livre de 
energia. 

Segundo o relatório 
divulgado em junho de 
2022, pela Abraceel, a 

modalidade já correspon-
de a 36% de toda energia 
consumida no país. E, à 
medida em que as comercia-
lizadoras vêm aumentando 
o seu ritmo de produção, 
começam a aparecer desa-
fios na hora de gerenciar as 
operações.

Vale lembrar que o mer-
cado livre de energia atua 
no Brasil há mais de duas 
décadas, porém, nos últimos 
anos vem conquistando 
o seu protagonismo e, o 
cenário pós- pandemia 
contribuiu ainda mais para 
esses indicadores. De acor-
do com dados da Câmara de 
Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE), o mercado 
livre de energia encerrou 
2021 com 5.563 novos pon-
tos de consumo, totalizando 
em 26,6 mil unidades ativas.

Mediante esse desempe-
nho, torna-se desafiador 
para as comercializadoras, 
acompanhar esse ritmo 
de crescimento, consi-
derando o fato, de que, 
muitas organizações ainda 
são adeptas das planilhas 
manuais para registros e 
sistemas com pouca usabi-
lidade. Nessa perspectiva, 
listo os cinco principais 
desafios enfrentados nessa 
modalidade:

1. - Falta de automação 
de processos - Muitas com-
panhias, por ainda estarem 
reféns de métodos que não 
garantem segurança dos 
dados e informações, so-
frem para fazer uma gestão 
eficiente dos seus departa-
mentos. Isso as leva a ficar 
mais suscetíveis a erros e 
falhas, que poderiam ser 
evitados.

2. - Alto índice de pro-
cessos manuais - Esse 
desafio impacta diretamen-
te no ganho de agilidade e 
eficiência das operações. 
Afinal, acabam envolvendo 
colaboradores para execu-
tarem funções que, muitas 
vezes, são repetitivas e bu-
rocráticas, impedindo um 
melhor aproveitamento da 
mão de obra.

3. - Falta de padroniza-
ção - Uma empresa é movida 
por diversos departamentos 
e áreas, porém, em muitos 

casos, não possuem uma 
comunicação dos setores 
entre si. Assim, são gerados 
ruídos nas informações, pre-
judicando a visualização da 
performance da companhia 
como um todo.

4. - Baixo nível de 
compliance - A ausência 
dos registros de forma pa-
dronizada acaba gerando 
uma baixa confiabilidade 
dos dados. Desta forma, o 
processo de tomada de de-
cisão – que é embasado nos 
registros – é comprometido, 
visto que não há fácil acesso 
às informações.

5. - Falta de integração 
de sistemas - As dificul-
dades em estabelecer uma 
eficiência operacional de 
backoffice impacta direta-
mente no gerenciamento 
das áreas, como o setor 
financeiro e fiscal. Entre-
tanto, através de um sis-
tema integrado, é possível 
organizar as operações de 
modo que atenda todas as 
obrigatoriedades e requisi-
tos considerados de suma 
importância.

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

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

O mercado livre de ener-
gia possui um alto potencial 
para continuar crescendo 
e, nessa jornada, alinhar 
melhores práticas de gestão 
com a tecnologia, certamen-
te, trará impactos positivos, 
que ajudarão na conquista 
e melhor consolidação da 
empresa em um setor que 
está se tornando cada vez 
mais atrativo.

(*) - É executivo de contas da G2, 
consultoria especializada  

em SAP Business One  
(https://g2tecnologia.com.br/).

Claudio Wagner (*)

Hackers estão roubando carros
Boa parte dos novos veículos estão saindo de fábrica com chaves eletrônicas, que permitem travar e 
destravar as portas com um simples toque. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Essas chaves, conhecidas como 
key fobs, permitem que o motor 
seja acionado apenas tocando-se 

um botão no painel. 
Ao que parece, ladrões podem ha-

ckear essas chaves, mesmo a uma certa 
distância; isso feito, conseguem abrir 
as portas do carro e roubá-lo tranqui-
lamente, apenas acionando o botão 
de partida. É algo similar ao que pode 
ser feito com cartões de crédito de 
aproximação, que, ao menos em tese, 
também podem ser hackeados.

Recentemente, na Inglaterra foi rou-
bado um Lexus que valia cerca de R$ 
300 mil; a vítima foi a esposa do presi-
dente da The Automobile Association, 
uma entidade que reúne proprietários 
de veículos do Reino Unido.   

Edmund King, presidente da entida-
de, disse estar muito preocupado com 

velmente já estava em um contêiner 
com as placas trocadas ao sair do país.

O roubo de carros tem subido muito 
na área de Londres, e muitos deles são 
os que possuem chaves eletrônicas ha-
ckeadas. Até agora, a maioria dos carros 
que usa essa tecnologia é de marcas 
de luxo, como Land Rover, Lexus e 
Mercedes, especialmente atraentes 
para os ladrões. 

King está propondo que os fabrican-
tes deem aos motoristas a opção de 
desativar as chaves eletrônicas, que 
em sua opinião têm pouca utilidade e 
aumentam a vulnerabilidade.  

À medida em que a tecnologia se 
sofistica, os criminosos também o 
fazem. Por via das dúvidas, aqui no 
Brasil já é possível comprar bolsas Fa-
raday por preços ao redor de cem reais. 

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

Brasileiro de Internet das Coisas.

o assunto: antes do roubo do carro, já 
usava uma bolsa Faraday para guardar 
a chave eletrônica de seu veículo – uma 
bolsa Faraday é basicamente uma bolsa 
de tecido revestida de malha metálica 
que bloqueia ondas eletromagnéticas 
e impede que a chave seja hackeada;  
recebe esse nome em homenagem ao 
cientista Michael Faraday, que no sé-
culo XIX estudou essas ondas. 

Agora, King blinda suas chaves, guar-
dando a bolsa que as contém dentro de 
uma caixa metálica colocada no interior 
de um forno de micro-ondas, que fica 
nos fundos de sua casa. Como medida 
adicional, usa uma trava de volante 
tradicional.

King acha que sua esposa foi hackea-
da quando estacionou defronte à sua 
casa à tarde, tendo os ladrões voltado 
durante a noite para roubar o Lexus, o 
que só foi percebido na manhã seguinte, 
quando, segundo King, o carro prova-

thomaguery_CANVA

News@TI
Edify Education inscreve projetos para 
participação no SXSW Edu 2023

@A edtech brasileira Edify Education inscreveu quatro projetos para 
participação no SXSW Edu 2023. O evento é reconhecido interna-

cionalmente por promover a inovação e a criatividade e tem um segmento 
especializado em educação. No período de 9 a 21 de agosto haverá uma 
votação aberta ao público, que irá selecionar os melhores projetos para 
serem apresentados durante o evento, que acontece de 6 a 9 de março. Book 
Lab: https://panelpicker.sxsw.com/vote/128488 / New Magic Minds: http://
panelpicker.sxsw.com/vote/125835 / Beyond: https://panelpicker.sxsw.
com/vote/128245 / Empatia: https://panelpicker.sxsw.com/vote/128552

Prime Control lança tecnologia

@A Prime Control, empresa brasileira especializada em testes e 
qualidade de software, vai apresentar nesta edição da Febraban 

Tech uma tecnologia que promete agilidade no processo de criação e 
manutenção de um software - uma ferramenta que pode revolucionar 
o setor financeiro digital. A tecnologia, denominada Intelligent Quality 
Dashboard (IQD), foi desenvolvida para a análise e acompanhamento 
da qualidade do software. O IQD é dividido em três tipos: gestão 
de defeitos e testes, gestão de performance de execução de testes 
e gestão de automação de testes. O produto será apresentado por 
especialistas da Prime durante a Febraban Tech 2022, o maior evento 
de tecnologia e inovação do setor financeiro na América Latina.

ricardosouza@netjen.com.br

Dia dos Pais: quatro dicas para marketplaces 
venderem mais

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

 
Vale reforçar que não basta ofere-

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

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

Pensando nisso, o executivo pre-
parou quatro dicas que ajudam um 
marketplace a vender mais durante 
a data. Confira:

1. Foque na experiência do cliente
Consulte as informações sobre as 

vendas no Dia dos Pais dos últimos 

anos. Confira quais foram os produtos 
mais vendidos e as principais queixas, 
veja se o ticket médio está aumentando 
ou diminuindo. “Para proporcionar uma 
experiência positiva, o marketplace 
precisa conhecer seus clientes e fazer 
o melhor uso dos dados levantados a 
favor do negócio. É preciso analisar 
as dores e as necessidades dos con-
sumidores e, com essas informações, 
identificar o que os clientes buscam 
e como agradá-los”, explica Matheus.

2. Ofereça ofertas realmente 
boas

Surpreenda o cliente e segmente os 
descontos de forma estratégica. Você 
pode, por exemplo, analisar as regiões 
em que consegue proporcionar frete 
grátis. Também pode identificar os 
itens relevantes para uma estratégia 
desse tipo. Outra dica é estudar a 
margem de lucro sobre cada produto, 
assim seu negócio reduz o preço de 
forma assertiva. "Se o seu marketplace 

não der descontos realmente bons, 
corre o risco de perder credibilidade. 
Há vários aplicativos que ajudam o 
cliente a identificar falsos abatimentos 
de preços. Evite prejuízos e reclama-
ções no Procon e na internet", orienta 
Pedralli.

3. Analise o estoque
Um ponto importante é analisar o 

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

4. Tenha uma estrutura que 
suporte o volume de vendas

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

O Waze, a plataforma que co-
necta comunidades dentro e fora 
das estradas, lançará uma nova voz 
em Português Brasileiro - o João 
- que estará disponível para todos 
os usuários da plataforma a partir 
de 14 de agosto. O lançamento 
de mais uma opção de voz, faz 
parte de uma série de melhorias 
que estão planejadas para deixar 
a experiência dos usuários ainda 
mais fluida. 

Em maio deste ano, o Waze rea-
lizou uma campanha comunitária 
que incentivou os usuários a re-
portarem nomes de ruas, avenidas 
e rotas em português nas quais a 
pronúncia estava errada ou pouco 
compreensível. E, com base nas 
respostas obtidas, a empresa criou 

a nova voz que corrige diversas for-
mas de expressão, tornando mais 
clara e natural a prática de dirigir 
apenas pelo áudio, sem precisar 
tirar os olhos da estrada. 

A partir de 14 de agosto, o João 
será a voz padrão para os novos 
usuários do Waze e também para 
aqueles que usam a voz default do 
aplicativo. Para aqueles que dese-
jam manter a Alessandra (moça 
do Waze) como voz padrão, basta 
selecioná-la seguindo os passos 
abaixo: 
•	 Toque	em	Meu	Waze	e	em	Con-

figurações.
•	 Toque	Voz	e	som.
•	 Em	Instruções	de	voz,	toque	no	

ícone de som e, depois, em uma 
voz no idioma de sua preferência.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: CAIO NOBRE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, no dia 19/04/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Branco Silvério de Oliveira e de Rosimar 
Nobre de Oliveira. A pretendente: CAMILA PEREIRA CARDOSO, estado civil solteira, 
profissão jornalista, nascida nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 29/09/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Kaelio Gomes Cardoso e de Celia 
Pereira do Carmo Cardoso.

A pretendente: LUCIA DA COSTA LOURENÇO, estado civil divorciada, profissão em-
presária, nascida em Guarulhos, SP, no dia 20/12/1971, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Lourenço Filho e de Olga Costa Lourenço. 
A pretendente: ISIS FRANCO LOPES, estado civil solteira, profissão bancária, nascida 
em Agudos, SP, no dia 27/06/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Fabiano Alberto Lopes e de Andrea Piemonte Franco.

O pretendente: BRUNO GALISA MENEGHELLO, estado civil solteiro, profissão admi-
nistrador, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 21/02/1988, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Paulo Meneghello e de Solange 
Santiago Galisa. A pretendente: NATHALIA PIRES LIMA, estado civil solteira, profissão 
fisioterapeuta, nascida nesta Capital, Santa Cecilia, SP, no dia 19/10/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Itamar Lima e de Elaine Pires Lima.

O pretendente: CARLOS ROBERTO MARANGONI, estado civil divorciado, profissão 
engenheiro mecânico, nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia 11/07/1956, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Marangoni e de Apparecida 
Bruno Marangoni. A pretendente: ANA PAULA GELEZOGLO, estado civil divorciada, 
profissão professora, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 08/12/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Gelezoglo e de 
Maria de Lourdes Gelezoglio.

O pretendente: EDUARDO PRIETO GRACIANO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Santos, SP, no dia 03/11/1993, residente e domiciliado na Vila Celeste, São 
Paulo, SP, filho de Jeferson Leite Graciano e de Káren Prieto Graciano. A pretendente: 
CAROLLINE DIAS UGLIANO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão assistente 
de marketing, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 12/01/2001, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Ugliano dos Santos e de 
Érika Dias Ugliano dos Santos.

Segundo levantamento do Sebrae, 
67% dos novos MEIs tinham em-
prego fixo antes de 2020. Em fun-

ção da crise instalada pela pandemia, 
muitos optaram por trabalhar como 
autônomos, tendo sido registrados 
mais de 6 milhões de novos MEIs. 

O período de crise aguda mostrou 
que diante do menor poder de compra 
e sem terem outras alternativas, as pes-
soas foram levadas a empreender para 
garantir o sustento de suas famílias. O 
cenário econômico, portanto, revelou 
ser um fator de peso no processo de 
tomada de decisões, uma vez que perío-
dos de crise reduzem as oportunidades 
e impedem que as pessoas escolham 
com maior liberdade o que farão na 
carreira e nos negócios. 

Isso é o que aponta Uranio Bonoldi, 
escritor e especialista em tomada de 
decisão. “Quando a economia está 
bem, uma pessoa pode, por exemplo, 
preferir um emprego que traga mais 
satisfação pessoal mesmo que o salário 
seja menor. Mas numa crise, não dá 
para escolher. Ela opta pelo trabalho 
que vai pagar as contas, mesmo que 
isso lhe custe seu bem-estar, o que 
não seria o ideal”.

O tema é abordado pelo autor no livro 
“Decisões de alto impacto: como deci-
dir com mais segurança e consciência 
na carreira e nos negócios”, no qual 
ele apresenta um método próprio para 
tomada de decisões. Na obra também 
é apresentada a diferença entre as 
escolhas, classificadas como “fáceis” ou 
difíceis” segundo os seguintes critérios:
	 •	FÁCEIS: têm pouca liberdade 

de escolha, consequências são a 
curto prazo e têm baixo impacto 
no agente decisor e em terceiros;

Como decidir com mais segurança e 
consciência na carreira e nos negócios?

Na crise, como fazer escolhas 
quando as opções são escassas
Ainda que, de acordo com o IBGE, o nível de desemprego esteja caindo, tendo fechado em maio no 
nível mais baixo desde 2015, as dificuldades ainda são sentidas pelo trabalhador
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escrivaninha. ‘É viver ou morrer’, ele 
diz. Portanto, é uma decisão fácil, mas 
de alto impacto”. Segundo o autor, 
em momentos de crise e alta tensão, 
as decisões devem ser tomadas com 
maior frieza (isolando o medo) e ra-
cionalidade. “É necessário escolher 
de forma rápida e no sentido de pre-
servar a nossa vida e daqueles que nos 
rodeiam”, aponta o escritor.

Muitas vezes as alternativas que se 
apresentam em momentos de crise não 
são as mais desejáveis. No cenário em 
que uma pessoa está em um ambiente 
de trabalho tóxico e o mercado está em 
retração, por exemplo, ela poderá se 
ver dividida entre pedir demissão im-
petuosamente, correndo risco de passar 
necessidade, ou ser paciente e suportar 
o trabalho para buscar uma melhor al-
ternativa em momento mais favorável. 

Acontece de não estarmos confortá-
veis com a decisão que vamos tomar, 
porém, se parecer ser o caminho que 
causará o menor dano a nós e ao nosso 
entorno, teremos que seguir por ele. 
As decisões não devem ser necessa-
riamente feitas de forma rápida, caso 
não representem risco de vida. Mas 
incondicionalmente, devem ser re-
fletidas e feitas com consciência. Em 
situações de crise, o ponto focal das 
decisões deve ser a ponderação de qual 
alternativa vai garantir a subsistência 
de si e de terceiros, ainda que sejam 
decisões temporárias. 

Quando o cenário econômico muda e 
novas possibilidades se abrem, aí sim a 
pessoa terá maior liberdade para trilhar 
o caminho que realmente gostaria. - 
Fonte e outras informações: (https://
www.uraniobonoldi.com.br/).

	 •	DIFÍCEIS: têm ampla liberdade 
de escolha, consequências normal-
mente se dão a longo prazo e têm 
alto impacto no agente decisor e 
em terceiros.

Porém, quando se fala em crise, 
coloca-se um elemento no hall das 
decisões fáceis que pode causar alto 
impacto, criando um paradoxo difícil 
de encarar. Em circunstâncias de alta 
tensão, as escolhas se enquadram no 
campo das decisões fáceis, pois têm 
pouca liberdade de escolha e con-
sequências a curto prazo. Porém os 
impactos são altos, pois podem afetar 
a renda e até mesmo a sobrevivência 
do agente decisor e de terceiros. Para 
ilustrar a questão, o autor menciona o 
navegador Amyr Klink, que foi entre-
vistado para o livro. 

“Ele acredita que tomar decisões 
em alto mar é muito mais fácil que 

O pretendente: RODRIGO AUGUSTO DE CASTRO, estado civil solteiro, profissão em-
presário, nascido nesta Capital, Mooca, SP, no dia 01/10/1975, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Augusto de Castro e de Suely Nicolino 
de Castro. A pretendente: BRUNA FREITAS RODRIGUEZ, estado civil solteira, profissão 
engenheira, nascida nesta Capital, Alto da Mooca, SP, no dia 26/10/1986, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jesus Luis Fernandez Rodriguez 
e de Mirian Mathias Freitas Rodriguez.

O pretendente: TIAGO APOLINIO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativo, nascido em Mauá, SP, no dia 13/06/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ernane Apolinio Ferreira e de Maria Aparecida An-
selmo Ferreira. A pretendente: LETICIA CRISTINA ARI, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de contabilidade, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 11/05/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Jose Cicero Ari e de 
Clelia Pereira Dias Ari.

O pretendente: ANDRÉ LUÍS MARTINS, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
nesta Capital, Vila Formosa, SP, no dia 17/05/1977, residente e domiciliado na Vila For-
mosa, São Paulo, SP, filho de Nelson Martins e de Dirce Garcia Martins. A pretendente: 
FABÍOLA ALFAIE TOLAINO, estado civil solteira, profissão compradora, nascida nesta 
Capital, Consolação, SP, no dia 15/07/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Richard Tolaino e de Maria Inês Alfaie Tolaino.

O pretendente: MARCIO DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
enfermeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 11/09/ 1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Oliveira Silva e de Marli Madalena dos 
Santos Oliveira. A pretendente: BÁRBHARA DOS SANTOS GARCIA DE LIMA, estado 
civil solteira, profissão coordenadora de e-commerce, nascida em Santos, SP, no dia 
13/11/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ademir 
Andrade de Lima e de Monica dos Santos Garcia.

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: RAPHAEL ABNER DURAN PERES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão assistente de logística, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(27/04/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Henry 
Cordeiro Peres e de Andrea Duran Peres. A pretendente: NICOLLY DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, profissão confeiteira, estado civil solteira, nascida em Soledade - RS, 
no dia (22/09/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Luís Andre Goes da Silva e de Ciria da Silva.

O pretendente: VÍNICIUS GABRIEL MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão 
cirurgião dentista estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/11/1987), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Waldir Aparecido Martins 
e de Eliana Aparecida Navarro Martins. A pretendente: KAROL CORRADO LEONE, de 
nacionalidade brasileira, profissão cirurgiã dentista, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (11/04/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Henrique Leone e de Maria Cristina Corrado. Obs.: Em razão da revogação 
do parágrafo 4° do Artigo 67, da Lei 6015/77, pelo Artigo 20, Item III, alínea "b" da Lei 
14.382/22, deixo de encamirhar Edital de Proclamas para afixação e publicidade ao 
Cartório de retidência do pretendente.

O convivente: PAULO BRUNO DOS SANTOS CRUZ, de nacionalidade portuguêsa, 
profissão operário de produção, estado civil divorciado, nascido na Angola, no dia 
(26/06/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose 
Leandro Farejão da Cruz e de Maria Rosa dos Santos da Cruz. A convivente: THAIS 
DIMITRIO GARCIA, de nacionalidade brasileira, profissão operária de produção, 
estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/11/1982), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Willy Garcia e de Janete 
Dimitrio Garcia.

3º Subdistrito - Penha de França
Dr. Mario Luiz Migotto - Oficial Interino

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: KLEBER FERREIRA AMORIM, profissão: empresário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 25/02/1987, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valdir Ferreira Amorim e de 
Rosilda Amorim Dias. A pretendente: LETÍCIA DE JESUS OLIVEIRA, profissão: enge-
nheira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/08/1991, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ricardo de Oliveira 
e de Alessandra de Jesus Oliveira.

O pretendente: FERNANDO CORREIA DA SILVA, profissão: analista de T.I., estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/02/1983, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Antonio Correia da Silva e de 
Neire Cristina de Lima Correia da Silva. A pretendente: FERNANDA CRISTINA VIEIRA 
MONDACCI, profissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 11/06/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Gilberto Mondacci e de Sandra Regina Vieira Mondacci.

O pretendente: MARCOS VINICIUS MATOS SOARES, profissão: programador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 16/11/1988, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Arcanjo 
Soares e de Ana Maria Matos Soares. A pretendente: ÉRICA MAYUMI KANASHIRO, 
profissão: analista de software, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 28/04/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Chinshin Kanashiro e de Teresa Saioko Shiroma Kanashiro.

O pretendente: DEIVID DOMINGOS SOUZA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/05/1997, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Souza dos Santos e 
de Djane da Costa Souza Santos. A pretendente: PAMELA PRISCILLA SANTOS DIAS 
CERQUEIRA, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 21/10/1993, residente e domiciliada na Ponte 
Rasa, São Paulo, SP, filha de Pedro Dias Cerqueira e de Sandra Maisa dos Santos.

O pretendente: AYRTON YURI ALVES SOUZA, profissão: psicólogo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nascimento: 08/06/1994, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Zenildo Alves Souza e de 
Rosangela Alves Souza. A pretendente: GABRIELLE GOMES DOS SANTOS, profissão: 
gerente de bar, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 
26/09/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ney 
Alves dos Santos e de Patricia Gomes da Silva.

O pretendente: WILLIAM DORTA, profissão: analista jurídico, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 07/08/1986, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Wellington de Oliveira Dorta e de Nadir da Silva Dorta. 
A pretendente: FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA, profissão: farmacêutica, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
26/08/1988, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jose 
Fernando Ferreira e de Ana Lucia dos Santos Ferreira.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE SILVA FURTADO, profissão: auxiliar de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimen-
to: 11/05/1998, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Fabricio Furtado e de Tatiana Furtado. A pretendente: NATALÍ GABRIELA WEIMANN 
GONÇALVES, profissão: atendente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 14/11/1999, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Joseilson Lima Gonçalves e de Natalia Souza Weimann.

O pretendente: WILLIAN TEIXEIRA, profissão: designer gráfico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Maceió, AL, data-nascimento: 18/09/1991, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Ademar Teixeira e de Maria José da Silva 
Teixeira. A pretendente: NATÁLIA DE SOUSA BARBOSA, profissão: assistente mode-
lista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/04/1998, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Celso José Barbosa 
e de Maria Marta de Sousa Barbosa.

O convivente: FABIO GOMES DE PAULA, profissão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 26/03/1979, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Leodovaldo Jose de Paula e 
de Marly Gomes de Paula. A convivente: VANESSA FERNANDES DE LIMA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-
nascimento: 03/05/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Fernandes de Lima e de Maria Adalsira de Lima.

 

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:

FELIPE SINGILLO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/257.FLS.273-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de agosto de mil novecentos e noventa e seis (27/08/1996), residente e domi-
ciliado Rua Uapuca, 116, CEP:08223 020, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Adriano Emygdio de Araujo e de Fernanda de Fatima 
Singillo. ESTER SANTANA MENDONÇA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/419.FLS.085-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de outubro de dois mil e dois (18/10/2002), residente e domiciliada Rua 
Carlos Puebla, 17, CEP:08230-490, Vila Verde, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Reinaldo Vieira Mendonça e de Eliane Santana Mendonça.

ERMES BEZERRA ARVELINO, estado civil divorciado, profissão empresário, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e 
setenta e três (27/07/1973), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 407, aparta-
mento 14-A, CEP:08230 030, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eurico 
Arvelino e de Maria Luiza Bezerra Arvelino. ARIANGELA PEREIRA DE SOUZA, esta-
do civil solteira, profissão gerente de marketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/011.
FLS.095V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e se-
tenta e sete (10/04/1977), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 407, aparta-
mento 14-A, CEP:08230-030, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
Cardoso de Souza e de Arilde Maria Pereira de Souza.

WESLEY BATISTA BARBOSA, estado civil divorciado, profissão técnico de radiologia, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecentos 
e noventa e um (09/06/1991), residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz 
Filho, 1840, CEP:08280 001, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro 
Alves Barbosa e de Marinalva Batista Barbosa. LAÍS FERNANDES DA CÂMARA, es-
tado civil solteira, profissão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/096.
FLS.222-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e no-
venta e quatro (07/03/1994), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 
03, apartamento 143, CEP:08230-030, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Ronaldo Fernandes da Câmara e de Vânia Márcia Moreira da Câmara.

LUIZ CARLOS DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, profissão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/074.FLS.437-VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta e um (14/08/1981), 
residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1437, bloco 01, apartamento 26, CEP: 
08260030, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Soares e de Maria José 
da Silva Soares. FERNANDA ARAUJO SANTOS, estado civil solteira, profissão ana-
lista de RH, nascida em Ibiquera, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.104 IBIQUERA/
BA), Ibiquera, BA no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(28/12/1988), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1437, bloco 01, aparta-
mento 26, CEP: 08260030, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mourivaldo 
Oliveira Santos e de Eliane Araujo da Silva.

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

O número de fraudes 
na internet no primeiro 
semestre do ano atingiu 
cerca de 3 milhões de 
tentativas, de acordo com 
o levantamento exclusivo 
da a ClearSale, especialista 
em prevenção e geren-
ciamento de risco. Desse 
total, os homens são mais 
suscetíveis a sofrerem 
golpes na internet. Entre 
as idades, a geração mil-
lenials - até 25 anos - é o 
grupo de maior risco em 
fraudes online. 

Já a geração baby boo-
mers - acima de 51 anos - 
está em segundo lugar, de 
acordo com o estudo que 
considerou 6 mil empresas, 
no período de janeiro a 30 
de junho de 2022. A popu-
lação masculina sofreu cer-
ca de 2,88% de tentativas 
de fraudes. Na sequência, 
está o grupo considerado 
como ‘outros’ com 2,25% 
e, por último, a população 
feminina com 1,55%. 

No entanto, o estudo 
mostra que as mulheres 
seguem liderando como 
o grupo que mais realiza 
compras de forma remota, 
representado 32,4 milhões 
de pedidos no primeiro 
semestre de 2022. Para 

o Head de Estratégia de 
Mercado da ClearSale, 
Marcelo Queiroz, os dados 
mostram que os jovens e, 
principalmente, os homens 
têm se preocupado menos 
com os golpes online.

“Esse é um dado interes-
sante e que mostra uma 
recorrência, visto que no 
ano passado, em 2021, os 
homens, na faixa etária 
até 25 anos, também foi 
o público que sofreu mais 
com as fraudes. Quando 
falamos de idade, uma 
boa explicação para isso 
vem da inexperiência dos 
novos entrantes no mundo 
digital. 

Por mais que a gente 
ache que os mais jovens 
já são mais safos nesse 
sentido, temos que olhar o 
país como um todo, afinal, 
nem todos têm a experiên-
cia e o discernimento de 
compras online. Um outro 
motivador é que o público 
masculino, em geral, tem 
mais dados vazados e/
ou capturados em maior 
proporção do que os femi-
ninos. Isso ajuda a ampliar 
os números que citamos”, 
relata o executivo. - Fonte 
e mais informações: (ht-
tps://br.clear.sale/).

Homens são mais 
suscetíveis aos 

golpes na internet
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