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Acredita-se que o Brasil tenha um potencial incrível na produção 
de petróleo e gás natural em áreas terrestres. No entanto, pouco 
conhecemos deste potencial, já que esse nível de atividade ainda tem 
uma participação pequena na produção nacional.    

Como revolucionar a exploração e produção 
de petróleo e gás natural em áreas terrestres?

Shadow IT (ou TI invisível) é um fenômeno recente enfrentado 
pelas empresas, que acontece quando funcionários baixam progra-
mas não autorizados para realizar suas tarefas corporativas.     

Redes sociais e apps de mensagens: desafios 
para a segurança de dados

Dentro do movimento de retomada das atividades econômicas 
no ambiente de negócios brasileiro, muitas empresas buscam no 
crédito uma rota para o fortalecimento de suas operações diante do 
aumento das demandas de consumo e, também, para investir em 
diferenciação.    

Sua empresa está preparada e tem o  
necessário para tomar crédito no mercado?

studioroman_CANVA

5G: mudanças e benefícios serão graduais
Após meses de espera por 
parte de empresas e usuários e 
atrasos no cronograma original, 
a quinta geração de rede de 
internet móvel, o 5G, começa a 
tornar-se realidade no país. 

O avanço mais recente ocorreu no último 
dia 4, com a ativação do sinal na cidade 

de São Paulo. Capitais como Belo Horizonte, 
Porto Alegre e João Pessoa já contam com a 
novidade desde o dia 29 de julho. A primeira 
cidade beneficiada foi Brasília, em 6 de julho.  

Apesar da ansiedade natural com os bene-
fícios que devem ser proporcionados com a 
nova tecnologia nos mais diversos setores da 
economia e da sociedade, as mudanças, porém, 
devem ser graduais até o funcionamento pleno 
do 5G. Mesmo nas cidades que já estão com o 
sinal liberado e com as antenas em processo 
de instalação.  

Em São Paulo, por exemplo, de acordo com 
a Anatel, a maior concentração de antenas, 
neste primeiro momento, ocorre no Centro 
Histórico, na região da Avenida Paulista e 
no Itaim Bibi, na zona sul. Já os bairros da 
Aclimação, da Mooca e do Brás, por exemplo, 
terão cobertura menor no início do processo. 
O lançamento dos sinais de 5G é o início de 
uma fase relevante do processo de implantação 
dessa nova tecnologia. 

"Essa jornada é longa, mas esse primeiro passo 
é fundamental para iniciar a geração de oferta 
e demanda na economia, identificar eventuais 
pontos de ajustes em todas as esferas e começar 
a construção do ecossistema para utilização 
plena do 5G”, explica José Ronaldo Rocha, sócio 
da EY e líder em consultoria para Tecnologia, 
Mídia & Entretenimento e Telecomunicações 
para América do Sul. 

Segundo Rocha, como ocorre em qualquer 
implantação tecnológica, o 5G demandará tem-
po para chegar à sua maturidade. Mesmo com 
a implantação iniciada em algumas capitais, os 
usuários ainda terão seu sinal variando entre 
4G e 5G, visto que, durante o trânsito, poderá 
entrar em áreas que ainda não são atendidas 
pela nova tecnologia.  

“Os handsets habilitados para o 5G estão no 
mercado. São cerca de 71 aparelhos homologa-
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dos pela Anatel. Porém, a sua utilização ainda 
ficará concentrada aos usuários na região abas-
tecida pela tecnologia e que possuem aparelhos 
habilitados. Esse cenário permanecerá durante 
o processo de aumento da cobertura por parte 
das operadoras”, explica Rocha. 

O prazo para que todas as capitais recebam 
a nova tecnologia vai até setembro, após pror-
rogação feita pelo governo federal. Após esse 
período, de forma gradual, o 5G vai chegar a 
todos os municípios brasileiros, até o fim de 
2029. A instalação vai começar pelas cidades 
maiores até os pequenos distritos. “A definição 
do cronograma considera uma série de aspectos, 
sendo a complexidade regulatória para insta-
lação e adequação da infraestrutura um dos 
fatores relevantes”, diz José Rocha. 

“O cronograma é para uma implantação 
acelerada, sendo que pequenos atrasos podem 
ocorrer ao longo do processo, mas nada que 
comprometa os planos futuros de desenvolvi-
mento do potencial que o 5G permite”, completa 
o consultor da EY. A nova tecnologia promete 
uma revolução nas mais diversas áreas do co-
nhecimento e no cotidiano das pessoas. 

No mês passado, foi sancionada a Lei 
14.424/22, que autoriza a instalação automáti-
ca da infraestrutura de telecomunicações em 
áreas urbanas quando o órgão público com-
petente (prefeituras ou governos estaduais) 
não cumprir o prazo para o licenciamento. A 
lei, que complementa a Lei Geral de Antenas 

(Lei 13.116/2015), garante maior rapidez no 
processo de implantação do 5G e o desenvol-
vimento do ecossistema de Internet das Coisas 
(IoT) no país.  

A Lei Geral de Antenas regula as normas 
para a instalação da infraestrutura de teleco-
municações. Pedidos de instalação de antenas, 
por exemplo, devem ser analisados pelo Poder 
Público em, no máximo, 60 dias, a partir da 
apresentação do requerimento pela empresa 
para a instalação. Com a nova lei aprovada em 
julho, a empresa pode fazer a instalação caso 
esse prazo seja ultrapassado sem uma posição 
do órgão municipal. 

Para isso, o projeto deve estar em conformi-
dade com as condições técnicas estipuladas no 
requerimento de licença e demais regras pre-
vistas em leis e normas municipais, estaduais, 
distritais e federais pertinentes. O 5G exige um 
número maior de antenas do que as gerações 
mais antigas de internet móvel. As empresas 
de telecomunicações já estão adaptando a sua 
infraestrutura para a nova tecnologia, que exige 
pelo menos o dobro de antenas para transmissão 
do sinal 5G. 

A TIM está instalando pequenas antenas 
camufladas em bancas de jornais, pontos de 
ônibus, postes e sinais de trânsito. A solução 
se chama Street Level Solution (SLS) e foi 
desenvolvida para ser aplicada em lugares com 
grande tráfego de dados e incrementar a quali-
dade da cobertura do 5G. - Fonte: Agência EY. 

Reproduçã: https://apexbrasil.com.br/e-xportmeeting-2022

Inscrições abertas para o E-Xport Meeting

@Tradicional evento realizado pela Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o 

E-Xport Meeting 2022 – Semana do E-commerce Internacional 
chega à sua 3ª edição conectando empresas do Brasil aos maio-
res especialistas em e-commerce internacional. De 13 a 16 de 
setembro, em São Paulo, painéis e palestras apresentarão novas 
tecnologias do comércio online, tendências e melhores práticas 
para apoiar a internacionalização das empresas brasileiras por 
meio da transformação digital. Também serão apresentados casos 
de sucesso e realizadas rodadas de negócios com fornecedores de 
soluções para e-commerce e oficinas sobre os temas mais rele-
vantes do setor (https://apexbrasil.com.br/e-xportmeeting-2022).  

  Leia a coluna completa na página 6
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TECNOLOGIAS DE LOGíSTICA AuXILIAM PMES 
A TEREM MAIS CONTROLE DAS ENTREGAS

    Leia na página 4

Foto: Alisson Demetrio

O primeiro ACH160 do mundo entregue  
a um cliente brasileiro

A Airbus Helicopters acaba de entregar o primeiro ACH160 do 
mundo a um cliente no Brasil. O monoturbina é, oficialmente, 
o primeiro H160 a voar na América Latina. O ACH160 é o mais 
recente membro da família ACH e o helicóptero mais avançado 
e tecnológico da sua classe. A aeronave tem um volume por 
passageiro 20% maior em comparação com os helicópteros 
médios da geração anterior, janelas 35% maiores que as de seus 
concorrentes, resultando na cabine mais bem iluminada de sua 
categoria, e consumo de combustível 15% menor que seu con-
corrente mais próximo. O monoturbina vem com dispositivos 
de segurança melhorados e estabelece um novo padrão para o 
conforto dos passageiros, além das lâminas de rotor Blue Edge, 
redutoras de som para operações mais silenciosas.    Leia 
a coluna completa na página 5
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SOLuÇÕES

Julho quente
Mesmo no inverno, os termô-

metros brasileiros registraram um 
mês quente com as temperaturas 
mais altas dos últimos 61 anos. 
Dados do Inmet revelam que a 
temperatura média do mês de julho 
chegou a 22,8ºC, um aumento de 
0,82 grau acima da média histórica 
registrada em 2015, tornando-o 
o mês mais quente que se tem 
registro na história do Brasil para 
o período (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/tecnologias-de-logistica-auxiliam-pmes-a-terem-mais-controle-das-entregas/?swcfpc=1
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Treinamento e 
conscientização 

da equipe garante 
a segurança da 

informação
Em pleno 2022, ainda 
há empresas - de 
todos os portes - que 
deixam a segurança 
da informação em 
segundo plano nos 
seus negócios 

Ou pior, o tema só é 
discutido interna-
mente depois que 

algum incidente ocorre. 
Não à toa, de acordo com 
uma pesquisa divulgada 
pela companhia de ciber-
segurança Sophos, 55% das 
200 corporações brasileiras 
entrevistadas sofreram 
ataques de ransomware em 
2021, em comparação com 
38% registrados no ano 
anterior. 

Nesse cenário, um dos 
principais motivos que faci-
lita a ocorrência de crimes 
cibernéticos é o despreparo 
da equipe técnica e funcio-
nários, que muitas vezes 
não são treinados para 
proteger suas credenciais. 
Os colaboradores de um 
grupo tendem a ser o elo 
mais fraco nesse quesito 
justamente pelo acesso que 
possuem aos dados. 

De modo geral, isso faz 
com que os atacantes pre-
firam enganar um usuário 
e convencê-lo a fornecer 
informações do que tentar 
“quebrar” os controles e 
proteções tecnológicas. Ou 
seja, os trabalhadores pre-
cisam saber desse padrão e 
entender como podem ser 
enganados, de modo que se 
antecipem ao crime e, na se-
quência, reportem a suspeita 
para a equipe de segurança, 
que também precisa estar 
preparada para analisar e 
lidar com essas situações.

Obviamente, há algumas 
defesas primárias que a 
empresa deve implementar 
independente da educação 
dos funcionários. É ne-
cessário que os chamados 
endpoints (na prática, as 
estações dos usuários, in-
clusive dispositivos móveis) 
tenham ferramentas que 
façam a triagem básica das 
ameaças que circundam os 
integrantes do time. Nesse 
grupo de ações, estão inclu-
ídos antivírus, antimalware, 
proteção contra phishing, 
contra vazamento de dados, 
dentre outros. 

No entanto, é importante 
ressaltar que, apesar de in-
dispensável, um criminoso 
bem preparado consegue 
passar por essa primeira 
barreira sem grande es-
forço. Assim, o desafio de 
uma organização sobre 
protocolos de segurança 
da informação passa a ser 
a conscientização da equi-
pe. Muitas vezes o usuário 
não tem conhecimento do 
valor dos dados aos quais 
tem acesso, nem da sua 
importância individual na 
cadeia de proteção desses 
elementos. 

Antes do treinamento em 
si, para agir em situações de 
ataque, o funcionário deve 
ter dimensão da seriedade 
do tema e que não pode 
compartilhar informações 
sob nenhum pretexto, ou 
guardá-las em sites e apli-
cativos não permitidos. Não 
é uma missão fácil garantir 
o andamento desse ciclo 
preparatório, mas existem 

várias estratégias às quais 
a companhia pode recorrer 
para continuar gerando a 
segurança para as suas in-
formações. A recompensa 
para aqueles que atuam de 
forma correta é uma delas, 
por ser melhor que tentar 
“punir” os que se desviam.

É preciso que o colabo-
rador entenda o seu papel 
na proteção dos dados e 
tenha um canal simples, 
descomplicado e acessível 
para comunicar suas suspei-
tas de ataque. Cumprindo 
esse papel, é justo que ele 
receba um feedback dessas 
comunicações e, quando 
possível, seja reconhecido 
e recompensado por parti-
cipar. Feito o movimento de 
conscientizar, a preparação 
do time para lidar com cri-
mes cibernéticos envolve 
uma combinação de treina-
mento e experiência. 

O corpo técnico de se-
gurança da informação de 
uma empresa poderá ser 
considerado bem preparado 
se os membros possuírem 
conhecimentos em cada um 
dos diversos domínios de 
atuação do segmento, pois 
a disciplina em questão é 
ampla e exige especializa-
ções específicas. Em suma, 
cada especialista deve ter 
domínio sobre um tema.

E se estamos falando de 
profissionais com forma-
ções enviesadas, também 
tratamos da atualização 
constante da organização 
sobre o mercado. Todos os 
dias novas ameaças surgem, 
bem como novas iniciati-
vas para mitigar os riscos. 
Portanto, treinar, atualizar 
e monitorar trabalhadores 
ininterruptamente é funda-
mental para uma gestão de 
proteção de dados eficaz. 

Nesse sentido, a proativi-
dade dos funcionários em 
buscar as novidades no se-
tor, seja por meio de leitura 
de artigos ou em congressos 
e eventos, também é de ex-
trema relevância. Contudo, 
vale frisar que, na prática, 
nem sempre é possível man-
ter essa estrutura ativa com 
100% de aproveitamento, 
uma vez que há pontos 
como a maior demanda de 
colaboradores especializa-
dos do que a oferta, custos 
operacionais e a falta de 
tempo para promover me-
didas protetivas efetivas em 
curto prazo. 

Por isso, a contratação de 
empresas externas focadas 
no assunto também tem sido 
uma ótima alternativa para 
esses casos. Seja qual for a 
opção escolhida, a ação pri-
mordial para os executivos 
é investir em alguma forma 
de prevenção. A segurança 
da informação é um pré-re-
quisito básico desde o início 
de qualquer projeto. 

Avaliar os riscos, modelar 
as ameaças e implementar 
os controles necessários 
para que esse risco seja 
mitigado ao máximo não é 
mais um bônus para a orga-
nização, mas sim uma salva-
guarda para evitar prejuízos 
financeiros e consequências 
negativas em sua reputação 
no mercado.

(*) -  Com MBA pela FGV 
e certificação de Segurança de 

Sistemas de Informação pela (ISC)², 
é especialista em cibersegurança e 

diretor de desenvolvimento 
de negócios da Blaze 
Information Security.

Willian Caprino (*)
Seja em uma campanha 

pontual ou no posicio-
namento da empresa 

no mercado, ela é a estra-
tégia principal no engaja-
mento do público para com 
a organização, bem como 
com seus parceiros, equipe 
e stakeholders. 

“Um dos princípios funda-
mentais do marketing é levar 
a mensagem da marca ao 
público, da melhor maneira 
possível. Com o Marketing 
360°, é possível alcançar o 
público-alvo do negócio em 
todos os canais de comuni-
cação que são relevantes, de 
forma assertiva e condizente 
com os valores e objetivos 
da organização”, comenta 
Tatiana Garcia, especialista 
em Neurociência aplicada ao 
marketing e CEO da agência 
Lille Comunicação.

Ciência responsável por 
gerar valor e relevância 
para as marcas, o marketing 
tem papel fundamental na 
relação entre o cliente e a 
empresa. Com o propósito 
de assegurar que todas 
estratégias e canais de di-
vulgação estejam alinhados 
e integrados, o Marketing 
360° é uma perspectiva 
abrangente da vertente di-
gital da mercadologia, que 
leva em consideração toda a 
jornada do cliente, desde a 
prospecção até a fidelização. 

“Uma vez tendo um obje-
tivo, um ponto focal e uma 
única mensagem, é possível 
traçar estratégias eficientes, 
fazendo uso de todas as 

Com o Marketing 360°, é possível alcançar o público-alvo do 
negócio em todos os canais de comunicação de forma assertiva.

Um espaço virtual com-
partilhado, desenvolvido 
a partir da convergência 
entre internet, realidade 
aumentada e realidade 
física aprimorada virtual-
mente. Assim é – ou deve 
ser – o metaverso do qual 
tanto se fala hoje. E num 
ambiente pautado pelo 
digital, natural que as 
transações econômicas 
também sejam digitais. 
Não é exagero, portanto, 
afirmar que metaverso e 
criptomoedas estão, intrin-
secamente, ligados.

O conceito de “metaver-
so” não é novo: foi criado 
no início da década de 
1990 pelo escritor Neal 
Stephenson, em seu ro-
mance de ficção científica 
“Snow Crash”, e explorado 
por filmes como “Matrix”, 
de 1999. Uma ideia de 
metaverso também tentou 
ser desenvolvida pelo jogo 
Second Life, na primeira 
metade da década de 2000, 
mas a plataforma não foi 
muito longe especialmente 
em razão da conexão de 
internet na época, que não 
era veloz o suficiente para 
que se tivesse uma boa 
experiência.

O termo, contudo, ga-
nhou tração em meados de 
2021, quando o fundador e 
CEO do Facebook, Mark 
Zuckerberg, anunciou 
que estava nos planos da 
empresa criar um conjunto 
maximalista e interconec-
tado de experiências. A 
companhia passou a se 
chamar Meta e, de acordo 
com Zuckerberg, suas divi-
sões com foco em produtos 
para comunidades, criado-
res de conteúdo, comércio 
e realidade virtual não 
mediriam esforços para 
alcançar esse objetivo. 

O metaverso pensado 
por Zuckerberg e outros 
entusiastas tecnológicos 
ainda está longe de ser 

Trata-se de uma tecnologia de segurança que codifica a 
informação na origem para que ela seja 

“desembaralhada” na outra ponta.

Seguir a tendência 
é sobreviver no 
Marketing Digital 

Amanda Sabadell (*)

Para manter a competiti-
vidade, constantemente as 
mídias digitais modificam seus 
formatos e alteraram formas 
de interação entre os públicos. 
A mudança mais recente feita 
pelo grupo Meta, que detém 
o Facebook e o Instagram, foi 
na importância empregada a 
conteúdos em formato de vídeo, 
em especial o Reels. 

Com isso, influenciadores e 
marcas precisaram se apressar 
para não ficar para trás e os 
perfis pequenos foram os que 
mais sofreram com a alteração. 
Isso porque, para quem faz seu 
próprio conteúdo, gravar, editar 
e publicar pode não ser uma ta-
refa simples. Além de produzir o 
conteúdo, é preciso aproveitar 
os áudios que estão em alta e 
as trends, o que exige agilidade, 
pois em questão de dois dias, já 
surgirá outra novidade. 

No entanto, vamos encarar 
o fato de que o seu cliente irá 
procurá-lo nas redes sociais e 
que as ferramentas, se bem uti-
lizadas, podem ser o chamariz 
para uma nova clientela. Para 
isso, ele precisará encontrar 
conteúdo que agregue, imagens 
do seu produto que sejam atra-
tivas, vídeos de bastidores e dia 
a dia da casa nos stories, além 
de entretenimento nos Reels. 

A pergunta é: você está 
preparado para receber esse 
cliente virtualmente? Se a res-
posta for não, é hora de rever 
sua estratégia de marketing 
digital. Comece fazendo uma 
programação de conteúdo para 
a semana, que abranja todos os 
formatos: post estático, carros-
sel, stories diários, IGTV (víde-
os mais longos) e Reels (vídeos 
mais curtos e direcionados). 

Com tudo organizado, produ-
za o conteúdo de uma só vez e 
programe as postagens. Assim, 
você evita que algum imprevisto 
do dia a dia o impeça de seguir 
a programação. Caso você não 
consiga estar à frente desta 
mídia sozinho, delegue para um 
profissional, tendo em vista que 
o retorno que você terá será 
maior que o custo. 

(*) - É especialista em Marketing 
Digital, foodstyling e chef de cozinha 

da VA Gestão de Negócios.

A importância do Marketing 360° 
e como aplicá-lo nos negócios

Na Era Digital, onde informações e opiniões são compartilhadas e divulgadas em tempo real, a 
comunicação tem papel essencial no elo entre público e marca

além da estratégia não 
ser eficaz, é possível que 
a marca não seja capaz de 
fazer com que sua mensa-
gem ou campanha chegue 
de forma exata ao público, 
causando ruídos de comu-
nicação e impedindo que 
ela alcance seus objetivos. 
Com ações e interações 
direcionadas e atendimen-
to integrado, o Marketing 
360° parte de um objetivo 
único, de onde são traçadas 
estratégias personalizadas 
para cada tipo de canal de 
comunicação. 

O próximo passo é es-
tabelecer o tom de voz da 
campanha para com o pú-
blico-alvo e, na sequência, a 
ação é colocada em prática. 
Nessa etapa, os resultados 
são medidos e é o momento o 
qual avaliamos se as estraté-
gias estão condizentes com 
o objetivo do negócio, para, 
caso seja preciso, alterar a 
rota. É possível aplicar as 
estratégias do Marketing 
360° em todos os canais, 
online ou offline. 

No meio online, podemos 
ter redes e mídias sociais, 
parcerias com influenciado-
res digitais, acompanhamen-
to de assessoria de imprensa, 
entre outras estratégias. Já 
no offline, a comunicação 
pode ser feita em pontos da 
cidade, panfletos, brindes, 
entre outras ações físicas 
que cheguem ao público-al-
vo da campanha. - Fonte e 
outras informações: (www.
lillecomunicacao.com.br/)

M
ic

ha
il_

Pe
tr

ov
-9

6_
C

A
N

VA

ferramentas, sem perder 
o foco da comunicação em 
cada uma delas. O tom de 
voz é adaptado para cada 
canal e ao final, a mensagem 
estará coerente e conectada 
à marca em si”, revela a es-
pecialista. A estratégia com-
preende benefícios tanto 
para os clientes, como para 
os negócios. 

Para o cliente, a vantagem 
do Marketing 360° é abrir um 
diálogo entre ele e a marca, 
criando uma aproximação 
e conquistando um vínculo 
emocional entre eles, por 
meio de uma comunicação 
consistente, única e obje-
tiva. Já do ponto de vista 
dos negócios, as estratégias 
específicas para cada canal 
viabilizam o contato com o 
público-alvo e ajudam a mi-
nimizar ruídos ou problemas 
de comunicação, evitando, 

assim, que a empresa passe 
a mensagem de forma errada 
para um público que não é 
o seu alvo.

Contudo, para que as 
estratégias do Marketing 
360° sejam eficientes e con-
dizentes com o objetivo da 
marca, a comunicação não 
deve se limitar apenas  à 
relação empresa- cliente. É 
preciso que ela também seja 
foco principal antes, durante 
e depois de concretizar as 
estratégias, dentro e fora 
da organização. Criar uma 
ação que seja planejada e 
executada por um time que 
não trabalha junto é um dos 
principais erros cometidos 
dentro das organizações, 
onde cada profissional es-
tabelece uma linguagem e 
não conversa com outros 
colaboradores. 

Em decorrência disso, 

Qual é a ligação das criptomoedas 
com o metaverso?

concretizado – e sequer 
há um prazo definido para 
seu lançamento – mas já há 
algumas iniciativas de “pro-
tometaverso”, por assim 
dizer, rodando. 

“Nesses ambientes virtu-
ais, não apenas as transações 
econômicas precisam ser re-
alizadas com criptomoedas, 
mas a estrutura de operação 
também é financiada por 
moedas digitais. É possível 
adquirir, nesses espaços, 
itens que vão de peças de 
vestuário a terrenos. 

Para se ter uma idéia, 
marcas como Gucci, Ba-
lenciaga e Burberry, para 
citar algumas, já atuam no 
metaverso”, explica Vinicius 
Zampieri Marinho, sócio-
fundador da Beplix, serviço 
de conta digital multimoe-
das que integra criptomo-
edas a serviços financeiros 
do dia a dia, e que pretende 
atuar no metaverso.

As criptomoedas, ressal-
te-se, são moedas digitais 
baseadas em criptografia. 
De forma resumida, trata-
se de uma tecnologia de 
segurança que codifica 
a informação na origem 
para que ela seja “de-
sembaralhada” na outra 
ponta. Isso ocorre para 
que um terceiro, no caso 

de interceptação, não 
tenha acesso ao conteúdo 
enviado.

Pelo fato das criptomo-
edas serem descentraliza-
das – isto é, não existe uma 
autoridade específica para 
criá-las, emiti-las e contro-
lá-las –, suas transações 
são registradas em block-
chain, rede aberta onde 
os ativos são negociados 
e que funciona como uma 
espécie de livro contábil, 
reforçando a segurança 
das operações. As informa-
ções são armazenadas em 
blocos, sucedidos constan-
temente por novos blocos 
de transações que se ligam 
ao anterior. 

“As transformações tec-
nológicas estão acontecen-
do cada vez mais rápido 
e de forma mais intensa. 
O que antes parecia en-
redo de filme de ficção 
científica já é realidade. 
O mundo está mudando 
e os players financeiros 
precisam acompanhar 
esse fluxo. É claro que 
iremos nos descobrindo no 
caminho, mas precisamos 
estar sempre atentos”, 
finaliza Zampieri. - Fonte 
e outras informações: (ht-
tps://www.instagram.com/
somosbeplix/).
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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. 

LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S. A. – LOGA
CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE nº 35.300.318.005

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2022 ÀS 09h00
I. Data, Hora e Local: Realizada às 09h00 do dia 24 (vinte e quatro) de junho de 2022, na sede da companhia, na 
Avenida Marechal Mario Guedes, 221, Jaguaré, São Paulo – SP. II. Presença: Os membros do Conselho de 
Administração, conforme artigo 16, §2º do Estatuto Social, sob a Presidência do Sr. Anrafel Vargas, secretariado pelo Sr. 
Antonio Correia da Silva Filho. Também presente o conselheiro Sr. Ricardo Pelúcio e os Diretores da empresa Valnei 
Souza Nunes, Lucas Rodrigo Feltre e Edson José Stek. III. Ordem do dia: 1. Leitura da Ata Anterior e Contato de Valor. 
2. PCV - Metas 2021. 3. Apresentação de Resultados a. CAPEX. 4. Indicadores Operacionais – H.E./Segurança. 5. 
Situação de Caixa. 6. Reequilíbrio e Prorrogação Contratual. 7. Compliance. 8. Aprovações. IV. Deliberações: 1) 
Leitura da Ata Anterior e Contato de Valor: Iniciada a reunião com o contato de valor destacando a questão da 
vacinação contra COVID e gripe. Dando prosseguimento a reunião foi realizada a leitura da ata da reunião anterior. 2) 
PCV - Metas 2021 e proposta de metas 2022: A Diretoria iniciou apresentando o quadro de metas 2022 dos 
diretores, seguido pelas evidências dos atendimentos de cada uma. 3) Apresentação dos Resultados: O Diretor 
Administrativo Financeiro apresentou os resultados do mês que seguem em linha com o planejado. Destaca-se no mês 
a variação de provisões trabalhista, contudo o valor acumulado para o ano está em linha com o previsto e com 
histórico dos últimos anos. a. CAPEX: A diretoria atualizou o conselho de administração quanto a situação do 
processo judicial envolvendo o Transbordo Anhanguera, o que vem impedindo a continuação da construção da 
unidade. 4) Indicadores Operacionais – H.E. / Segurança: A companhia apresentou mais um mês de sólidos 
indicadores operacionais e de horas extras. O Diretor Operacional informou que não houve acidentes com afastamento 
no ano até a data. 5) Situação de Caixa, Recebimento PMSP: O fl uxo de caixa da companhia projeta melhora 
em relação ao PMT decorrente da melhor geração de caixa operacional. 6) Reequilíbrio: A Diretoria informou sobre 
o processo de prorrogação contratual que se encontra na fase de contratação pela SP Regula de consultoria 
especializada para auxiliar no processo de prorrogação / reequilíbrio contratual. 7) Compliance: A diretoria 
apresentou o painel de bordo do compliance (Programa de Integridade Loga - PIL) destacando o prazo exíguo de 
atendimento as denúncias. Não houveram ocorrências relevantes no período. 8) Aprovações: Conforme item “f” do 
artigo 17 do Estatuto Social da companhia, os conselheiros deliberaram submeter à Assembleia Geral a proposta de 
remuneração para os membros do conselho de administração para o ano de 2022 no valor máximo de R$ 260.000,00. 
V. Encerramento: Encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme foi posteriormente 
assinada por meio da plataforma QualiSign com certifi cação digital. VI. Assinatura da Ata: Encontram-se presentes 
os seguintes conselheiros: Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva, Presidente do Conselho, Sr. Antonio Correia da Silva Filho 
e Sr. Ricardo Pelúcio. São Paulo, 24 de junho de 2022. ANRAFEL VARGAS PEREIRA DA SILVA - Presidente da Mesa 
e do Conselho, ANTONIO CORREIA DA SILVA FILHO - Secretário da Mesa e Conselheiro, RICARDO PELUCIO - 
Conselheiro. JUCESP nº 395.721/22-2 em 04.08.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Segundo levantamento re-
alizado pelo Linkedin em 
dezembro de 2021, com 

mais de mil entrevistados, 49% 
dos brasileiros consideram 
conquistar outra colocação 
neste ano de 2022. A porcen-
tagem aumenta entre os jovens 
de 16 a 24 anos, passando para 
61%. São por diversos motivos 
que um aprendiz, estagiário ou 
funcionário pode querer dar 
um outro rumo na carreira, 
pela pretensão de seguir uma 
jornada de acordo com os seus 
desejos. 

Segundo a pesquisa da 
PageGroup (negócio de re-
crutamento baseado no Reino 
Unido), 53,3% dos profissio-
nais na América Latina estão 
abertos a receber novas ofer-
tas de trabalho. Para Jefferson 
Vendrametto, Diretor de 
Relações Corporativas e Ins-
titucionais do Cebrac (Centro 
Brasileiro de Cursos), o mun-
do passou por mudanças com 
a pandemia, influenciando nos 
projetos empresariais e nos 
projetos pessoais. 

“Antes de dar o primeiro pas-

Segundo a PageGroup, 53,3% dos profissionais na América 
Latina estão abertos a receber novas ofertas de trabalho.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
16º  Subdistrito - Mooca 

Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial
O Rcpn das pessoas naturais do 16° Subdistrito - Mooca, capital, comunica que por 
requerimento de ALExANDRE DARTANhAN DE MELLO GUERRA, nascido nesta 
Capital, em 04/05/1976, filho de Castor José Guerra e de Teresa Cristina Campos Mello, 
nos Termos do Disposto no Artigo 56 da Lei 6015/73 alterada pela Lei Federal 14.382/2022 
promoveu a alteração do seu nome para: ALExANDRE DE MELLO GUERRA.
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

#tenhacicatrizes

Alessandro Saade

Não aguenta? Bebe leite.  
Digo, Latte Macchiato.

Alessandro Saade

O mercado continua em ebulição!
O mercado que surge pós pandemia é 

pujante e dinâmico. Não tem receita de bolo 
e demanda rápida reação aos movimentos dos 
consumidores e concorrentes. Isso faz o mercado 
produzir resultados bem interessantes. Boralá?

E a Starbucks assumiu o controle da operação 
da rede Subway no Brasil.

Apesar da brincadeira no título, o mercado 
de franquias de alimentação no Brasil é coisa 
muito séria.

Dados de 2020 apontam que a rede Starbucks 
fatura R$ 250 milhões por ano no Brasil, por meio 
de uma rede de mais de 100 lojas, localizadas 
em 17 cidades.

Já a Subway, no mesmo ano de 2020, contabi-
lizou o fechamento de 133 lojas nos doze meses 
anteriores, previu a abertura de 30 lojas em novas 
localidades e deu mais atenção ao delivery que 
já havia crescido no ano anterior.

O movimento das duas redes era bem distinto 
imediatamente antes do início da pandemia. E 
o resultado se consolida com o movimento de 
aquisição de uma rede pela outra.

As estratégias são completamente diferentes, 
desde portfolio, passando pelo posicionamento 
da marca preço e sua respectiva segmentação 
de público e experiência ou jornada dos seus 
clientes.

Se é difícil para os grandes, imagine para os 
pequenos. Com menos recursos e menos acesso 
a estratégias e capacitação, tocar um negócio 
PME não é tarefa simples.

Olhando para este mercado, o WhatsApp 
lançou um pacote destinado às PMEs para 
aumentarem suas vendas pelo aplicativo. O 
objetivo é permitir que um único número de 
celular cadastrado possa ser usado por mais 
de um aparelho na interação com clientes. Um 
grande ganho para melhorar o atendimento 
remoto, garantindo uma melhor experiência 
dos consumidores.

Nada de extraordinário, afinal, quem não dá 
atenção a um mercado 175 milhões de pessoas 
no mundo, que trocam mensagens diariamente 
com uma conta WhatsApp Business. Mais de 1 
bilhão de pessoas conectadas toda semana, e 
mais de 40 milhões de pessoas acessam catálogos 
virtuais de empresas, todos os meses. E o Brasil 
representa 25% disso tudo!

Ainda falando de franquia ...
PremiaPão é uma microfraquia, fundada 

em 2015, que tem como negócio a oferta de 
publicidade nos saquinhos de pão das padarias. 
O grande diferencial da rede é que todo saqui-
nho da PremiaPão vem com prêmios. Hoje a 
rede tem 100 franqueados e em 2021 chegou 
ao faturamento de R$ 7 milhões, mas os 
planos são bem arrojados: terminar 2023 com 
500 unidades e atingir R$ 9 milhões.

E a ação já começou, com o desenvolvimento 
de um aplicativo para interagir com os anún-
cios em realidade aumentada e estratégias de 

captação de franqueados baseadas no porte de 
cidades. Na capital paulista não deu muito certo. 
Mas entende que a segmentação por porte de 
cidades foi uma escolha acertada.

Ainda falando em franquias, a Zee.Dog, anun-
ciou a entrada oficial segmento de franchising. 
A marca oferece produtos para animais de es-
timação e seus humanos, e lançou um modelo 
de franquias com valores a partir de R$ 350 mil, 
com lojas de 40 a 100 metros quadrados.

A ideia é sair do virtual, onde os consumido-
res já estão habituados a comprar produtos da 
Zee.Dog online, e trazê-los para o varejo físico. 
Também abrirão um super espaço em São Paulo, 
com quatro andares e 750 metros quadrados, 
integrando diferentes espaços para compradores 
e seus animais de estimação, servindo como 
ponto de encontro e até mesmo coworking. Será 
que vai dar certo?

Não é franquia, mas vai movimentar o mercado
Apesar de não ser franquia, está competindo 

na mesma arena e sob as mesmas influências. 
É imperativo destacar a fusão entre a BR 
Malls e a Aliansce, criando um grupo gigante, 
composto de 69 shoppings centers e quase 40 
bilhões de reais em vendas.

O movimento é reflexo da mudança do com-
portamento do consumidor, que caminhou 
para as compras online e mais ainda, pós dois 
anos de pandemia e reclusão. Se antes viver 
da locação dos espaços era difícil, entendo que 
agora seja impossível. Será necessário gerar 
novas experiências nos shoppings, gerando 
receita com o fluxo de clientes, entretenimento 

e conveniência, alimentação e espaço de 
coleta de compras online.

É sentar, pegar a pipoca e assistir. Vai ser 
bonito de acompanhar.

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

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

se referência no universo do empreendedorismo 
no Brasil. Formado em Administração pela UVV-

ES, com MBA em Marketing pela ESPM e mestrado 
em Comunicação e Mercados pela Cásper Líbero, 

especializou-se em Empreendedorismo pela Babson 
College e em Inovação por Berkeley. Atualmente é 
Superintendente Executivo do ESPRO, instituição 

sem fins lucrativos que há 40 anos oferece aos jovens 
brasileiros a formação para inserção no Mundo do 

Trabalho.

Maioria dos profissionais estão abertos 
a receber novas ofertas de trabalho

Mudar de profissão se tornou um dos principais motivos de pessoas que buscam trabalhar por um 
objetivo maior. Na pandemia, os valores pessoais e profissionais foram mais realçados onde as 
pessoas querem desfrutar da melhor maneira possível cada dia

especialista cita 5 dicas para o 
colaborador trocar de carreira 
ainda em 2022:
 1) Conheça e informe-se 

sobre a nova área de 
atuação: É necessário 
estudar a situação do 
mercado, servindo tanto 
para iniciantes quanto 
para profissionais expe-
rientes;

 2) Seja verdadeiro na 
entrevista de empre-
go: A honestidade cria 
um vínculo de confiança 
entre o contratante e 
contratado; 

 3) Seja flexível e aceite 
a ideia de começar 
de novo: Deixar de ser 
sênior a ser júnior;

 4) Mostre sempre os 
seus pontos fortes: 
Um reflexo que você é 
o protagonista de suas 
ações;

 5) Atualize-se: Conheci-
mento nunca é demais! 

Fonte e outras informações: 
(https://portal.cebrac.com.
br/).

so a uma nova profissão a seguir, 
é preciso que o profissional 
esteja flexível a renovação e as 
novas práticas do mercado de 
trabalho. Alguns dos motivos 
que os profissionais podem 
querer mudar de área são por 
remuneração ou realização 
pessoal”, explica Vendrametto.

Segundo o relatório ‘Prote-
gendo o Futuro do Trabalho’, 
dentre os principais moti-
vos para trocar de carreira, 
estão: equilíbrio entre vida 

pessoal e profissional (50%), 
o desejo por um salário mais 
alto (49%), a busca por uma 
função mais significativa 
(31%), reduzir a quantidade 
de tempo trabalhado (31%) 
e trabalhar por prazer (14%). 

Vendrametto ressalta que 
para mudar de profissão é 
necessário se preparar para a 
nova área de atuação, se capa-
citando através de cursos que 
sejam referências no mundo 
dos negócios. Além disso, o 
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Nos últimos anos, temos 
visto um grande avanço tec-
nológico acontecer no mundo. 
Muitos setores passaram por 
uma intensa transformação 
digital. Finanças, educação, 
saúde e agronegócio são 
ótimos exemplos dessa revo-
lução. O consórcio, em contra-
partida, é um segmento com 
muito espaço para melhorar 
a experiência do usuário 
através da adoção de novas 
tecnologias. 

O modelo de negócio pre-
dominante, além de ser ana-
lógico, é impulsionado por 
intermediários que têm metas 
e/ou comissões elevadas nas 
vendas dos planos de con-
sórcio no mercado. Evoluir 
para um modelo digital B2C 
é um tremendo desafio, mas 
é o único caminho para me-
lhorar a experiência e ampliar 
a base de usuários, incluindo 
os millennials e a geração 
Z que são muito engajados 
digitalmente.

Embora seja tradicional, o 
consórcio é um produto finan-
ceiro alinhado com a realidade 
da economia cada vez mais 
compartilhada, além de ter 
grande capacidade de incluir 

e educar financeiramente as 
pessoas que, por inúmeros 
motivos, têm dificuldade de 
conquistar o tão sonhado 
veículo, imóvel, celular, etc.  

De acordo com a Associação 
Brasileira de Administradoras 
de Consórcios (ABAC) o 
segmento alcançou 8,6 mi-
lhões de participantes ativos, 
consequência de 1,5 milhão 
de novos planos vendidos 
até maio. 

Através da tecnologia tam-
bém conseguimos entender 
melhor o perfil dos usuários 
e oferecer um atendimento 
customizado às suas necessi-
dades de forma mais assertiva, 
bem como, auxiliá-los no pro-
cesso de inclusão e educação 
financeira. Para manter o ex-
celente ritmo de crescimento 
dos últimos anos e, ao mesmo, 
oferecer uma experiência in-
crível para os novos e atuais 
usuários, o consórcio deve 
evoluir para uma jornada di-
gital, simples, transparente e 
desintermediada. 

Desta forma, conseguire-
mos revolucionar o consórcio 
e ajudar milhões de brasileiros 
a conquistar o que parece 
impossível.

(*) - É CEO do Klubi (www.klubi.com.br).

Como a tecnologia pode 
transformar o consórcio
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O uso de tecnologias e plataformas se tornou parte da rotina diária da maioria das empresas, trazendo avanços significativos 
nos processos de trabalho, integração das equipes e inclusão de clientes no processo. Para as PMEs de comércio eletrônico, 

adotar essas soluções é ainda mais importante, principalmente as aplicadas na área de logística e transporte.

Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 11 de agosto de 20224

metamorworks_CANVA

nencial do comércio eletrônico têm levado as empresas 
a utilizarem tecnologias para agilizar os processos de 
negócios. Grandes empresas com processos definidos 
conseguem induzir e alavancar o avanço tecnológico 
na cadeia de suprimentos, mas as PMEs precisam de 

Bruna Horácio (*)
 

A implementação de ferramentas tecnológicas ajuda 
a processar grandes demandas de trabalho com 
facilidade, agilizando tarefas, reduzindo riscos, 

problemas e melhorando o atendimento para uma ex-
periência do cliente mais satisfatória. Além disso, au-
xiliam no atendimento às necessidades e expectativas 
em constante mudança dos consumidores, tornando-os 
parte do processo para garantir experiências positivas. 

 
.   Tecnologias logísticas no comércio eletrônico - A ascen-

são do comércio eletrônico durante a pandemia, crescendo 
27% em 2021 segundo dados da Neotrust, criou uma gran-
de responsabilidade para as empresas com o aumento da 
demanda pelas entregas. Grande parte desse aumento de 
volume pôde ser resolvido graças ao avanço e implemen-
tação de tecnologias de gestão. 

 
No entanto, essas implementações são ainda mais efica-

zes quando realizadas de forma organizada e com atenção 
a todas as fases do negócio - produção, comercialização, 
transporte e logística de entrega. Neste último caso, permi-
tindo agilizar tarefas, monitorar rotas de veículos e registrar 
dados importantes para futuras intervenções.

 
Na última milha, a implementação de ferramentas avança-

das está diretamente associada à possibilidade de atender 
um grande volume de entregas em tempo hábil e garantir 
aos consumidores, qualidade no atendimento. Essas ferra-
mentas tecnológicas permitem otimizar rotas, evitar con-
gestionamentos e monitorar veículos, entre outras funções. 

 
Dessa forma, contribuem para o ganho de eficiência na lo-

gística empresarial, redução de custos e melhor experiência 
geral do cliente. Sem a implementação da tecnologia, a logís-
tica eficiente não pode ser concebida hoje, principalmente 
se o objetivo é posicionar uma empresa competitivamente 
em um mercado em constante mudança e exigente.

 
Importância de processos logísticos para as PMEs 

- As novas demandas decorrentes do crescimento expo-

suporte logístico para atender às necessidades de seus 
clientes.

 
No Brasil, existem cerca de 8,5 milhões de PMEs, segun-

do um levantamento da consultoria Nathan Associates, 
75% delas tem como principal estratégia de crescimento 
a expansão das vendas online. A entrada de empresas de 
logística garantiu que as PMEs passassem a ter suporte 
constante em virtude de funcionalidades em tempo real 
ao longo da última milha para garantir que seus clientes 
tenham uma experiência agradável.

 
Ademais, o uso de tecnologia e algoritmos especializados 

nos envios por meio de um serviço de entrega eficiente re-
duz os custos logísticos em até 40%, em comparação com a 
entrega não digitalizada, segundo dados da Borzo (ex-Click 
Entregas), startup de intermediação de entregas expressas. 

E a incorporação da logística 4.0 e o uso de novas tecnolo-
gias baseadas em inteligência artificial (IA), deep learning, 
Software-as-a-Service, internet das coisas e supply chain 
management vão, cada vez mais, otimizar e tornar os pro-
cessos logísticos mais eficientes e reduzir tempo e recursos, 
melhorando as plataformas de entrega digital.

 
Soluções logísticas que beneficiam as PMEs:

Rastreamento em tempo real -  Ajudam a reduzir a 
ansiedade do cliente final, pois permitem rastrear os pacotes. 
Por meio de um aplicativo, a pessoa que fez o pedido pode 
monitorar a localização, a rota e o pessoal responsável pelo 
transporte de suas encomendas.

 
Sistemas de SMS personalizados -  Fornecem co-

municação constante, eficaz e segura entre a empresa e 
o cliente final, permitindo que eles monitorem constante-
mente as remessas.

 
Software-as-a-Service -  Possibilita a PME utilizar 

seus próprios entregadores e otimiza seu serviço logístico 
integrando-os a uma plataforma tecnológica.

 
Inteligência artificial -  A IA ajuda a gerar rotas, 

escolher entregadores e detectar situações que possam 
surgir durante o embarque. Isso permite que o cliente ou a 
empresa façam embarques em menos de 55 minutos. Este 
recurso também permite à empresa gerar rotas de multi-
-entrega, permitindo que os pedidos sejam finalizados em 
menos de 30 minutos.

 
Dedicado -  Com essa tecnologia, as empresas têm a 

possibilidade de decidir sobre a forma de entrega, o prazo e 
as condições especiais em que sua logística é desenvolvida, 
o que dá maior controle de seus embarques e aumenta a 
confiança no serviço.

 
Diante do aumento do uso da internet para fazer compras 

online, as empresas de entrega expressa tiveram que buscar 
ferramentas que permitissem imediatismo, acessibilidade 
e portabilidade dos processos logísticos para atender às 
necessidades dos consumidores. 

Assim, o setor tem presenciado consideráveis mudanças 
com o uso de aplicativos móveis tanto para clientes quanto 
para usuários finais e deve continuar aplicando essas ino-
vações em prol da melhoria do serviço.

(*) - É head de vendas da Borzo, startup de intermediação de entrega de 
mercadorias de qualquer peso ou tamanho dentro da mesma cidade  

no mesmo dia (https://borzodelivery.com/br).
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TEcnologIAS DE logíSTIcA AuxIlIAM PMES 
A TEREM MAIS conTRolE DAS EnTREgAS

SoluÇÕES



Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br

A transformação da 
empresa pode estar na 
otimização da gestão

Ao contrário do que 
muitos pensam, 
transformar processos 
empresariais 
não implica em 
inúmeras planilhas 
e documentos 
empilhados em mesas 
e gavetas

É comum que mui-
tos gestores nutram 
uma certa resistência 

quando o assunto é mudar 
os velhos processos e oti-
mizar os fluxos de traba-
lho. No entanto, uma boa 
governança começa com a 
transformação dessas eta-
pas e na gestão correta de 
processos. 

Afinal, em um mercado 
cada vez mais competitivo, 
atividades que agregam va-
lor aos negócios e que con-
tribuem com os resultados 
são bem-vindas. Por isso, 
é comum ouvir as pessoas 
chamarem a gestão de pro-
cessos de BPM - Business 
Process Management. 

O BPM é baseado na ca-
deia de valor. Esse conceito, 
criado por Michael Porter, 
consiste na representação 
do conjunto de atividades 
desempenhadas por uma 
organização. Ou seja, quan-
do você faz a gestão de pro-
cessos, se torna mais fácil 
conhecer e acompanhar os 
fluxos de atuação da sua em-
presa. Outro ponto positivo 
e crucial para a saúde da sua 
companhia é ter processos 
claros e bem definidos. 

Em uma empresa, várias 

atividades são desempe-
nhadas ao mesmo tempo. 
Cada uma tem sua finalida-
de específica e todas elas 
devem estar alinhadas aos 
objetivos estratégicos da 
organização. A gestão de 
processos ajuda a identificar 
os fluxos e, dessa forma, 
possibilita corrigir falhas e 
otimizar os processos.

Além disso tudo, garantir 
que a gestão e governança 
estão traçando um caminho 
positivo também implica na 
otimização da mensuração 
de resultados e na própria 
cultura da empresa, que 
passa a ser mais estruturada 
e interativa. Dessa forma, é 
possível engajar a equipe e 
desfrutar de um ambiente 
empresarial mais positivo, 
lucrativo e sólido, já que será 
mais fácil reter talentos. 

Com as inúmeras tecno-
logias e ferramentas dis-
poníveis, tornar a empresa 
mais organizada e a gestão 
mais assertiva tornou-se 
bem mais fácil. Por isso, 
é crucial contar com um 
time bem-informado de 
profissionais que dominam 
as facilidades que o universo 
tech proporciona. 

A alma de uma empresa 
está nas pessoas, por isso, 
focar nelas sempre será a 
solução que você tanto pro-
cura. Garantir que a gestão 
está alinhada com o melhor 
que o mercado oferece sig-
nifica investir em um grande 
potencial de crescimento e 
desenvolvimento. 

(*) - É Vice-presidente da Arklok 
(www.arklok.com.br).

Renan Torres (*)

ce o Congresso Aço Brasil 2022, realizado pelo Instituto Aço Brasil. 
Contará com a presença de figuras importantes como o Presidente 
Jair Bolsonaro e o Ministro da Economia Paulo Guedes. O evento 
reúne os principais stakeholders da indústria do aço para debater 
as perspectivas e a importância do setor para a economia brasileira. 
Alguns dos outros temas debatidos durante a série de palestras ainda 
visam discutir as mudanças climáticas e a indústria do aço; o cenário 
político das eleições 2022; e a visão dos CEOs sobre a indústria brasi-
leira do aço. Inscrições e mais informações: (https://acobrasil.org.br/
congressoacobrasil/2020/inscricao/).  

E - Programa de Aceleração
Inovação, tecnologia e empreendedorismo para transformar a sociedade 
- este é o conceito por trás do novo programa de aceleração da Meta, 
o Citz.Tech, que abriu inscrições. O objetivo do programa Citz.Tech é 
acelerar startups que possam oferecer ao cidadão meios e condições para 
interagir com o governo, promovendo a cidadania e possibilitando um 
acompanhamento de suas ações de modo mais próximo, transparente e 
inovador. O programa possui abrangência nacional, acontecerá de forma 
híbrida – com etapas online e alguns eventos presenciais –, gratuita e 
equity-free, com duração estimada de cinco meses. Confira a página do 
Facebook do programa: (https://www.facebook.com/citz.tech/). 

F - Bolsas de Pesquisa
Jornalistas, políticos e acadêmicos brasileiros podem concorrer a uma das 
bolsas de pesquisa Joan Shorenstein Fellowship, iniciativa da Harvard 
Kennedy School, uma das faculdades de pós-graduação da Universidade 
de Harvard, nos EUA. As inscrições estão abertas até o dia 7 de setem-
bro para projetos destinados a analisar questões sobre mídia, política e 
políticas públicas, com preferência por propostas que associem as três 
áreas. Os escolhidos passarão seis meses em Harvard com auxílio de 
uma bolsa no valor total de US$ 40 mil (R$ 200 mil), pago em parcelas 
mensais no final de cada mês do semestre letivo. Outras informações 
no link: (https://shorensteincenter.org/programs/fellowships/fellowship
-application/?mc_cid=d605b28c9b&mc_eid=16922fb4d1).

G - Evento de Genômica
O maior evento de genômica da América Latina, Genomic Summit, 
divulga a programação completa para a edição de 2022, que acon-

A - Previdência Privada 
Muitas pessoas contavam com um dia viverem da aposentadoria paga 
pelo INSS. Porém, diante da Reforma da Previdência (insatisfação com os 
valores pagos; tempo de contribuição), os brasileiros passaram a recorrer 
a outras formas de previdência, como a privada. De acordo com a Fena-
Previ, o número de pessoas que passou a investir em previdência privada 
aumentou 11,2% entre 2020 e 2021, superando os R$ 138 bilhões. Dentre 
as opções de planos estão: Vida Gerador de Benefícios Livres (VGBL), 
com 90,9%; seguido pelo Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), com 
8,4% e os Tradicionais/outros (0,7%). A modalidade predominante é a 
de planos Individuais (88,6%), depois os Coletivos (9,8%) e também os 
para Menores (1,6%) - Fonte:  (https://fenaprevi.org.br).

B - Brasileiro de Arquitetura
Até dezembro, com etapas regionais e, ao final, etapa nacional, acontece o 1º 
Prêmio Acadêmico Brasileiro de Arquitetura, para estudantes dos cursos de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Realizado pelo Centrorocha, o ‘Desafio 
Natural Stone’ objetiva selecionar e premiar as melhores propostas de projetos 
acadêmicos de arquitetura que especifiquem o uso de rochas ornamentais 
brasileiras. Poderão participar estudantes a partir do 3º ano e recém-formados 
matriculados em uma instituição de ensino ou registrados no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo. Saiba mais: (www.desafionaturalstone.com.br).

C - 1 Milhão de Veículos 
A Toyota comemora este mês um marco importante em sua trajetória 
no Brasil. Sua planta em Sorocaba completa 10 anos de operação, além 
da incrível marca de 1 milhão de veículos produzidos na unidade. Fruto 
de um investimento inicial de R$ 1 bilhão, a unidade foi responsável por 
pouco mais da metade do dinheiro investido pela montadora no país 
na última década para se manter relevante e preparada para produzir 
veículos modernos e que os clientes gostem. Inicialmente pronta para 
produzir 74 mil veículos por ano, teve sua capacidade expandida e hoje 
produz mais que o dobro, com 158 mil veículos/ano. Além do sucesso 
no mercado interno, os modelos Etios, Yaris e Corolla Cross made in 
Sorocaba são comercializados em diversos países da América Latina.  

D - Indústria do Aço
Nos próximos dias 23 e 24, de forma presencial, no Hotel Unique em 
São Paulo, e online pelo link disponibilizado após a inscrição, aconte-

tece nos próximos dias 24 e 25. Promovido pela Dasa Genômica, o 
evento objetiva disseminar conhecimento e apresentar as principais 
inovações e novas frentes de trabalho junto a médicos e profissionais 
da área de saúde. Para isso, reunirá especialistas renomados, de ins-
tituições nacionais e internacionais, em palestras online e gratuitas, 
com tradução simultânea para português, inglês e espanhol. Entre os 
temas: reprodução humana e medicina fetal, oncologia e oncogenética, 
onco-hematologia, cardiologia, farmacogenômica, doenças raras e a 
nova frente de oftalmologia. Mais informações e inscrições: (https://
genomicsummit2022.com.br). 

H - Varejo e Consumo
Entre os dias 13 e 15 de setembro, no Expo Center Norte, em São 
Paulo, acontece a 7ª edição do Latam Retail Show (LRS), o mais im-
portante de varejo e consumo B2B da América Latina. O macrotema 
do evento será a transformação que o mercado de varejo e a indústria 
de consumo passou nos últimos anos e novo momento do consumidor 
no Brasil e no mundo. A edição objetiva levar os participantes para 
uma experiência única, na qual será possível encontrar soluções 
digitais para as empresas, cuja sintese é a integração dos recursos 
tecnológicos à vida humana. Mais informações e inscrições: (https://
latamretailshow.com.br/). 

I - Instituições de Ensino
Educadores e profissionais à frente de escolas regulares e particulares 
já podem reservar a agenda para os dias 31 de agosto e 1° de setembro. 
Nesse período, será realizado o 17° Crescer – Congresso e Feira Educa-
cional, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo. O evento é um 
dos principais encontros nacionais dedicado a mantenedores, diretores, 
coordenadores, supervisores e gestores de instituições de ensino. Esta 
edição visa debater sobre ‘As perspectivas do mercado educacional a 
curto e médio prazos apresentados pelos mais proeminentes líderes do 
setor’. Terá a presença de 60 palestrantes, com profissionais altamente 
gabaritados e reconhecidos no setor educacional . Mais informações e 
inscrições no site (www.rabbitmkt.com.br/crescer).

J - Reconhecimento Facial 
A partir deste mês, a tecnologia de Reconhecimento Facial da Pacer 
passa a ser definitiva nos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, 
marcando o pioneirismo brasileiro com a primeira ponte área biomé-
trica de ponta a ponta do mundo. A empresa instalou totens de leitura 
biométrica em 20 portões de embarque, sendo 12 em São Paulo e oito 
no Rio de Janeiro, o que vai permitir que passageiros e tripulantes via-
gem entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont ou em voos 
domésticos com destinos a outras cidades sem cartões de embarque 
e documentos físicos.Segundo o diretor comercial da Pacer, Giuliano 
Podalka, a iniciativa automatiza os processos de check-in e embarque 
com o objetivo de ganhar agilidade e segurança.

www.netjen.com.br
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O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou, com 
vetos, a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 
2023. O texto prevê um 
salário mínimo de R$ 1.294 
para o ano que vem e um 
déficit primário de R$ 65,91 
bilhões para as contas pú-
blicas do Governo Central 
(Tesouro, Previdência e 
BC). O déficit primário 
representa o resultado das 
contas do governo descon-
siderando o pagamento dos 
juros da dívida pública.

Em nota, a Secretaria-Ge-
ral da Presidência explicou 
que a estimativa é de um 
crescimento real de 2,5% 
para Produto Interno Bruto 
(PIB) em 2023. A meta para 
o IPCA, que mede a infla-
ção, é de 3,3%, taxa Selic 
em 10% e taxa de câmbio 
média de R$ 5,3 no ano que 
vem. A LDO determina as 
metas e prioridades para 
os gastos públicos e ofe-
rece os parâmetros para 
elaboração do projeto da 
Lei Orçamentária de 2023 
(LOA 2023). O texto, publi-
cado ontem (10) no DOU 

“Antes do ano aca-
bar nós estamos 
descendo [a taxa 

de desemprego] para 8%. 
Vamos terminar o ano com 
o menor desemprego que já 
vimos nesses últimos 10, 15 
anos”, declarou o ministro.

Na avaliação de Guedes, 
o Brasil está entrando num 
longo ciclo de investimentos 
e a economia brasileira está 
em situação melhor que a 
de países desenvolvidos, 
que estão entrando em re-
cessão, e que a de outros 
países latino-americanos, 
que estão “desmanchando”, 
nas palavras do ministro. 
Segundo o IBGE, a taxa de 
desemprego atingiu, no tri-
mestre encerrado em junho, 
o menor nível para o período 
em sete anos. 

Paulo Guedes pediu abertura de mercado 
europeu a produtos brasileiros.

Dia dos Pais: CNC 
prevê alta de 5,3% 
nas vendas

Segundo a CNC (Confedera-
ção Nacional do Comércio), o 
volume de vendas para o Dia 
dos Pais de 2022,  a ser come-
morado no próximo domingo 
(14), deverá atingir R$ 7,28 
bilhões, o que representará alta 
de 5,3% em relação à mesma 
data no ano passado. O presi-
dente da CNC, José Roberto 
Tadros, disse que em termos 
de movimentação financeira, 
o Dia dos Pais é a quarta data 
comemorativa mais importan-
te para o comércio varejista 
brasileiro. 

“Mesmo com a inflação 
elevada, a perspectiva é posi-
tiva para o setor por conta da 
injeção de recursos extraor-
dinários, como os saques nas 
contas de FGTS, antecipação 
do décimo terceiro  salário de 
aposentados e pensionistas do 
INSS e ampliação do Auxílio 
Brasil, tanto do valor do be-
nefício quanto do número de 
beneficiários”, observou.

No entendimento da CNC, 
esses recursos sustentam o 
avanço nas vendas ao longo 
deste ano. A entidade lembrou 
que pesquisa do IBGE, no últi-
mo mês de maio, mostrou que 
o faturamento real do varejo já 
tinha atingido 3,9% acima do 
volume registrado às vésperas 
da pandemia, em fevereiro de 
2020 e 3,0% maior do que em 
agosto do ano passado (ABr).

Otimista, Guedes diz 
que desemprego cairá para 8%

Atualmente em 9,3%, a taxa de desemprego pode cair para 8% antes do fim do ano com a recuperação 
econômica, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, na noite, da abertura do congresso da 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em Brasília, na terça-feira (9)
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dívidas com o governo). 
Segundo ele, o comér-

cio, os serviços e o setor 
de eventos devem ter as 
mesmas possibilidades para 
regularizar os débitos que 
outros segmentos afetados 
pela pandemia tiveram nos 
últimos anos. Guedes re-
petiu declarações recentes 
de que, diferentemente de 
outros países, o Brasil atra-
vessou a pandemia sem que 
a dívida pública explodisse.
Em 2019, a dívida bruta 
do governo geral estava 
em 74,3% do PIB. Com os 
gastos extras relacionados 
à pandemia, chegou a 88,8% 
em 2020. Com a recuperação 
da economia e o aumento 
da arrecadação, tem caído 
e está atualmente em 78,2% 
do PIB (ABr).

Guedes atribuiu parte da 
recuperação do mercado 
de trabalho à melhoria do 
ambiente de negócios, com 
a redução da burocracia. “O 
Brasil está em um longo ciclo 
de crescimento. Criamos 
um ambiente de negócios 

que já tem contratos de R$ 
890 bilhões. É 10 vezes o 
que um ministro investe”, 
ressaltou. Sem dar detalhes, 
Guedes disse que a equipe 
econômica pretende ampliar 
os programas de transação 
tributária (renegociação de 

LDO prevê salário mínimo 
de R$ 1.294 em 2023

dos recursos não utiliza-
dos transferidos aos entes 
federados por meio das 
transferências especiais à 
União, tendo em vista que 
os recursos pertencem 
ao ente federado no ato 
da efetiva transferência 
financeira”, diz a nota. 
Outro veto é ao trecho que 
possibilita Organizações 
Sociais receberem recursos 
por termo de colaboração 
ou de fomento, convê-
nio ou outro instrumento 
congênere celebrado com 
entidade filantrópica ou 
sem fins lucrativos (ABr).

A estimativa do crescimento 
real do PIB é de 2,5%.
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foi aprovado no Congresso 
em julho. 

Foi vetada a previsão de 
direcionamento de recursos 
do orçamento do Ministério 
da Saúde para a implantação 
de sistemas fotovoltaicos (de 
conversão de energia solar 
em energia elétrica) em en-
tidades privadas. “Aparen-
temente, haveria um desvio 
de finalidade pela ausência 
de relação com a ampliação 
ou a manutenção de ações e 
serviços públicos de saúde”, 
explicou. 

“Foi vetada também a 
necessidade de devolução 

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
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OpiniãO
Para desenhar processos 

eficazes, é preciso 
entender de gente

Uma das disciplinas 
de gestão que mais me 
fascinam é o design 
organizacional

É a arte de construir es-
truturas, processos, 
artefatos ou práticas 

para influenciar os compor-
tamentos das pessoas. Por 
meio do design organiza-
cional, pode-se construir 
estruturas que fomentam 
o desenvolvimento, a co-
laboração, e até mesmo a 
responsabilização das pes-
soas, deixando as próprias 
práticas comunicarem, ao 
invés de contar com os 
“valores colados na parede”.

Mas como tudo que en-
volve o trabalho com seres 
humanos, o design organi-
zacional tem suas surpresas. 
Perdi as contas de quantas 
vezes desenhei processos 
que, na minha cabeça, gera-
riam certos comportamen-
tos, mas acabaram gerando 
respostas aparentemente 
irracionais. Situações assim 
me fazem sempre pensar na 
seguinte pergunta: por que 
as pessoas se comportam 
do jeito que se comportam?

Comecei a reparar que, 
muitas vezes, estas surpre-
sas aconteciam porque as 
práticas estavam pautadas 
em premissas falhas em 
relação a como as pesso-
as se comportam. Contar 
com características como 
racionalidade, desapego ou 
altruísmo das pessoas em 
todas as situações é uma 
preparação para o fracasso. 
Podemos esperar isso de 
algumas pessoas em alguns 
momentos, mas dificilmen-
te de todas as pessoas em 
todos os momentos.

Ter conhecimento técnico 
sobre gestão, ferramentas e 
plataformas é fundamental 
para um designer organiza-
cional. Porém, para se ter 
sucesso, talvez seja ainda 
mais importante possuir 
alguns entendimentos bási-
cos sobre a própria natureza 
dos comportamentos e das 
relações. Por exemplo: você 
contrata um novo funcioná-
rio. No onboarding, diz que 
espera que ele tenha senso 
de dono. Será mesmo que 
ele vai agir como dono do 
negócio? Você pode esperar 
isso dele?

A verdade é que nossa na-
tureza, não como humanos, 
mas como animais de forma 
geral, é egoísta. Temos como 
objetivos, instalados no 
nosso DNA, a sobrevivência 
e a perpetuação da nossa 
linhagem. É claro, todos 
temos nossos momentos, de 
maior ou menor frequência, 
de pensar no coletivo. Mas 
geralmente, tomamos deci-

sões que nos aproximam das 
recompensas e nos afastam 
das punições. 

Ou seja, aquele funcio-
nário, a quem foi solicitado 
que “agisse como dono”, in-
tuitivamente pensará: o que 
eu ganho com isso? Se agir 
como dono trouxer benefí-
cios, como reconhecimento, 
crescimento profissional e 
recompensas financeiras, 
é possível que o faça. Caso 
agir como dono apenas 
aumente sua exposição a 
riscos e punições, é bem 
difícil contar com isso. 

Isso não quer dizer que 
somos animais egoístas e 
incapazes de colaborar: não 
por acaso o ser humano é o 
“animal social”. Apenas que 
a origem, ao menos biológi-
ca, da cooperação não é um 
senso nato de altruísmo, mas 
uma percepção instalada de 
que, em muitos momentos, 
cooperar é bom para nós, 
pessoalmente. Mas temos 
uma outra característica 
inerentemente humana, 
que é extremamente posi-
tiva: a adaptabilidade. 

Conseguimos encontrar 
conforto em situações des-
confortáveis, e criar novos 
hábitos por meio da repeti-
ção continuada. Um ponto 
importante sobre isso: como 
todo novo hábito sendo 
construído, o começo é sem-
pre incômodo ou doloroso. 
É natural que pareça que 
as coisas estão piores antes 
de melhorar: as pessoas vão 
reclamar, ou o desempenho 
será prejudicado por um 
período de adaptação. 

Porém, se o novo compor-
tamento faz sentido para a 
cultura e os objetivos da 
organização, basta manter 
a determinação que, em 
breve, ele estará mais pre-
sente no dia a dia do time. 
Lembre-se que controlar o 
comportamento de todos é 
ineficaz (e possivelmente 
impossível), microgerenciar 
o time é uma péssima ideia. 
Por outro lado, uma postura 
de gestão laissez-faire, que 
deixa as pessoas agirem 
como quiserem, também é 
ineficaz. 

É preciso ter uma busca 
por maior conhecimento, 
especialmente sobre pes-
soas - e isso não envolve 
apenas livros, mas interes-
se genuíno nelas. Ao unir 
o conhecimento com a 
responsabilidade moral de 
influenciar positivamente as 
pessoas, você se torna capaz 
de construir organizações 
melhores para elas, sem 
deixarem de ser melhores 
em alcançar resultados.

 
(*) - É, COO do Grupo Anga, holding 

de serviços de implementação de 
cultura humanizada, capitalismo 

consciente e inclusão social  
(www.grupoanga.com).

Pedro Nascimento (*)

News @
Publicação da UFSCar aborda o uso do 
software livre EPANET
@Com a pandemia da Covid-19 alastrada por todo o mundo, foi ne-

cessário, além do desenvolvimento da resiliência, a necessidade 
de adaptação. Foi nesse momento que, entre outras ações, a UFSCar 
estimulou uma maior oferta de Atividades Curriculares de Integração 
Ensino, Pesquisa e Extensão (ACIEPEs), direcionadas a toda a popu-
lação. Entre elas, estava o curso "Introdução ao EPANET: Simulação e 
Dimensionamento de Sistemas de Abastecimento de Água", disponibilizado 
gratuitamente aos inscritos, permitindo a capacitação, a distância, dos 
mais de cem participantes e que, agora, foi transformado em e-book com 
o mesmo nome, também disponível gratuitamente (https://bit.ly/3zZjexO).

TI

Inteligência Artificial mostra  
o lado ruim das pessoas

Quando pensamos que a vida online não pode ficar pior do que já é, o novo chatbot BlenderBot 3 
lançado pela Meta prova que estamos errados.

Vivaldo José Breternitz (*)

O BlenderBot 3 é um robô de soft-
ware baseado em inteligência 
artificial que pode conversar 

com as pessoas sobre praticamente 
tudo que está na internet. Os chatbots 
aprendem a interagir conversando 
com o público; por essa razão, a Meta 
está incentivando adultos residentes 
nos Estados Unidos a falarem com o 
chatbot para ajudá-lo a aprender a 
conversar naturalmente; porém isso 
significa que ele pode também refle-
tir o lado mau das pessoas, mentindo 
e   não considerando aspectos éticos.

O BlenderBot 3 obtém informações 
na internet para conversar com as 
pessoas e memoriza as conversas que 
já teve, procurando adaptar suas res-
postas às características e interesses 
de seus interlocutores.

Entre outras afirmações, o robô dis-
se que Trump ganhou as eleições de 
2020 e é o atual presidente americano 
e mostrou ser antissemita, ao dizer 
que o povo judeu controla a econo-
mia mundial. Ironicamente, afirmou 
que o Facebook dissemina notícias 
falsas, apesar de ser de propriedade 
da Meta, antes chamada Facebook – 
talvez o chatbot tenha razão nesse 
ponto... Também descreveu o CEO 

depois de começar a elogiar Hitler. 

Tudo isso deve manter a socieda-
de como um todo em alerta: robôs 
de software podem ser muito úteis, 
mas também muito perigosos. Os 
envolvidos com o tema devem ter 
sempre em mente as três Leis da 
Robótica enunciadas pelo escritor 
Isaac Asimov, especialmente a pri-
meira: “Um robô não pode ferir um 
ser humano ou, por inação, permitir 
que um ser humano sofra algum mal.

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

do Fórum Brasileiro de Internet  
das Coisas.

da Meta, Mark Zuckerberg, como 
“muito assustador e manipulador”.

Essas declarações do robô foram 
feitas em conversas que manteve com 
repórteres de importantes órgãos de 
imprensa, como Business Insider e 
Bloomberg, que foram os responsáveis 
por sua divulgação.

Essa não é a primeira vez que um 
chatbot mostra o lado ruim das pes-
soas com quem aprende: o LaMDA, 
do Google recentemente fez afirma-
ções    racistas e sexistas, e em 2016 
um chatbot da Microsoft chamado 
Tay foi retirado do ar por 48 horas, 
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Entenda como o WhatsApp pode  
revolucionar as vendas

Você sabe qual o aplicativo predileto 
dos brasileiros? O WhatsApp! Segundo 
uma pesquisa do Instituto QualiBest, 49% 
dos entrevistados preferem esse meio 
quando precisam entrar em contato com 
alguma empresa. Ao juntar o melhor do 
atendimento automático, uma tendência 
em crescimento, com a indispensável 
conexão humana, as corporações desen-
volveram uma comunicação ainda mais 
assertiva. Nesse sentido, descubra como 
o app pode potencializar diversas vendas! 

A importância do WhatsApp  
para as vendas e suas  
inúmeras ferramentas 

Em um mundo cada vez mais interconec-
tado e com tecnologias sendo compartilha-
das a todo instante, considerar os novos 
canais para implementar uma assistência 
de qualidade é essencial para quem quer 
continuar ativo no mercado. Afinal, o com-
portamento do consumidor tem mudado na 
mesma velocidade com a qual eles exigem a 
resolução de suas pendências. Sendo assim, 
é preciso estar preparado. 

Nessa realidade, as redes sociais se 
tornaram destaque para o Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC). No 
Brasil, o “zap” é o queridinho entre os 
cidadãos e a previsão é para isso aumentar 
ainda mais. De acordo com uma pesquisa 
da Panorama Mobile, realizada pela Time/
Opinion Box, a cada cem smartphones, 
99 possuem essa instalação e 93% deste 
número opera diariamente. 

Para corroborar essa popularidade, 
segundo um estudo da Techcrunch, são 
mais de 2 bilhões de usuários pelo planeta 
e em outubro de 2020 foram trocadas mais 
de 100 bilhões de mensagens por dia. Ou 
seja, gradativamente o app ganha espaço 
nos aparelhos e no cotidiano, como uma 
extensão de nossos afazeres diários. 

Por ser prático, acessível e funcional, 
virou um dos meios de comunicação 
preferidos no país, principalmente im-
pulsionado pela pandemia, se tornou 
imprescindível para tratar de assuntos 
pessoais e profissionais. “Esse sucesso 
despertou o interesse nas organizações, 
afinal, é um grande potencial de interação 
com o consumidor e pode render muitos 
ganhos se bem utilizado”, afirma Tiago 
Sanches, gerente comercial da Total IP. 

Isso porque os brasileiros são encontra-
dos, principalmente, online. De acordo com 

um relatório de abril de 2022, produzido pela 
Hootsuite em parceria com o WeAreSocial, 
o software está presente em aproximada-
mente 99% dos dispositivos ativos no país. 
Consoante a dados de 2021, expostos pelo 
App Annie, são mais de 4 horas e 48 minutos 
de uso constante do celular. Esse índice re-
presenta um aumento de 30% em relação a 
2019. É como se os cidadãos passassem mais 
de um terço do tempo acordados estando 
conectados na rede, quando consideramos 
uma noite de sono de 8 horas. 

“Levar todas as estatísticas em conside-
ração é a chave para a inovação dentro dos 
empreendimentos, pois só conseguimos 
saber se uma estratégia está dando certo a 
partir de uma metrificação de acompanha-
mento. Além disso, é essencial prestar um 
suporte onde seu cliente mais procura pelo 
seu serviço”, comenta Sanches. Portanto, 
desenvolva táticas para também investir 
nesse meio. Afinal, segundo a consultoria 
Accenture, 83% dos participantes manu-
seiam o programa para fazer compras e se 
relacionar com as organizações.

Como usar o WhatsApp de forma 
inteligente?

Com a API WhatsApp Business, uma 
solução da Total IP para tornar a assis-
tência mais completa, é possível destacar 
diversas aplicabilidades efetivas. Quando o 
internauta envia uma mensagem, o diálogo 
pode continuar com um robô dinâmico, 
coletando informações e, caso necessário, 
redirecionando com facilidade e agilidade a 
um operador, para prosseguir com a questão.  

É preciso ressaltar: a possibilidade 
de se integrar a sistemas já existentes 
e metodologias conhecidas no negócio 
também é um diferencial. “Você pode 
fazer venda, pós-venda, suporte técnico 
e resolver vários problemas em um único 
lugar. Com respostas rápidas, cadastradas 
com simplicidade, consegue estabelecer 
um padrão no SAC e oferecer ainda mais 
qualidade com o retorno imediato”, ex-
plica o gerente comercial. 

Para resguardar qualquer referência, 
a API WhatsApp Business segue todas 
as determinações e regras da LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais), 
com segurança nas etapas. Dessa forma, 
é possível validar um grande volume de 
informações com confiabilidade, otimi-
zando diversos processos de negociação. 

Conheça alguns benefícios de 
contar com a solução da Total IP:  
o API WhatsApp Business! 

Para quem pretende escalar nos lucros, 
aumentar a produtividade e proporcionar 
a melhor experiência possível ao consumi-
dor, esse mecanismo é o ideal. Pensando 
nisso, listamos algumas características e 
benefícios dessa solução. Confira: 

•	 Exibir o nome da empresa sem o 
cliente ter adicionado na lista de 
contatos;

•	 Utilização de número fixo na conta;
•	 Múltiplos agentes conseguem usar 

o mesmo número ao mesmo tempo;
•	 Automatização de conversas e inte-

rações com chatbots;
•	 Envios massivos de mensagens, 

alertas ou notificações sem risco 
de bloqueio;

•	 Integração do app com outros sis-
temas e canais;

•	 Relatórios para a gestão da operação 
com histórico de contato, tempo 
de atendimento e quantidade de 
clientes respondidos por usuário.

Dessa forma, o gestor consegue acom-
panhar de perto a árvore de decisões na 
qual seu empreendimento está exposto. 
Assim, torna-se mais fácil obter insights e 
reparar possíveis falhas. Além disso, para 
ter excelência em todas as operações, é 
essencial contar com especialistas. A Total 
IP presta suporte 24 horas em todos os 
dias da semana. Fale conosco e descubra 
como a tecnologia é a maior aliada de 
negócios de sucesso! 

(Fonte: Tiago Sanches, gerente comercial da Total IP).
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios Tel: 3043-4171
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

 
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:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: ALEX MIOSHI SANO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Mauá - SP, data-nascimento: 16/06/1997, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, filho de Jorge Minoru Sano e de Maria Costa de Aguiar Sano. A pretendente: 
BRENDA LIAL DOS SANTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 11/10/2004, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, filha de Zenildo Brito dos Santos e de Cleima Pereira Lial. R$ 15,99

 

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:

HÉNDRIWS DIAS DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão gestor de contro-
ladoria, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de junho de mil 
novecentos e oitenta e dois (02/06/1982), residente e domiciliado Rua Leopoldo 
Bara, 62, CEP:08255-430, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Helio Luzia de Souza e de Otelita Vieira Dias. PAMELA FER-
NANDES PENNINCK, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/040.FLS.207-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (18/11/1986), residente 
e domiciliada Rua Leopoldo Bara, 62, CEP:08255-430, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Penninck e de Regina Celia 
Fernandes Pernninck.

LUCAS OLIVEIRA DA COSTA, estado civil solteiro, profissão ajudante de montador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/312.FLS.246V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e oito (10/06/1998), residente e 
domiciliado Rua Pacarana, 22, casa 01 CEP: 08220-190, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos da Costa Filho e de Francisca 
dos Remédios da Rocha Oliveira. GABRIELLE GONÇALVES, estado civil solteira, pro-
fissão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/191.FLS.183V 
VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil nove-
centos e noventa e oito (15/08/1998), residente e domiciliada Rua General Ferreira de 
Azevedo, 773, CEP: 03676-000, Jardim Três Marias, nesta Capital, São Paulo, SP, filha 
de Decio Gonçalves e de Ana Maria dos Santos Gonçalves.

ALYSON NILSON PEREIRA SOUTO, estado civil divorciado, profissão atendente co-
mercial, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo no dia vinte e dois de setembro 
de mil novecentos e noventa e um (22/09/1991), residente e domiciliado Rua Serra do 
Caxambu, 176, CEP: 08295170, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Nilton Pereira Souto e de Maria Lucia Henrique Souto. AMANDA SOBREIRA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão gerente, nascida no Subdistrito Cerqueira Cesar, 
nesta Capital (CN:LV.A/338.FLS.013V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de março de mil novecentos e noventa e um (19/03/1991), residente e domi-
ciliada Rua São José de Mossamedes, 29, CEP: 08440540, Núcleo Lageado, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, filha de Amaro José Tenorio da Silva e de Ana Maria Sobreira Teles.

PAULO SERGIO DIAS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/027.FLS.372-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa (26/04/1990), residente e domi-
ciliado Rua Monsueto Campos de Meneses, 46, casa 01, quadra F, CEP: 08225510, 
Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Fran-
cisco Dias e de Maria Rosa Pereira Soares. LUANA BEATRIZ GONÇALVES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Itapetinga, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/128.FLS.107 ITAPETINGA/BA), Itapetinga, BA no dia quinze de maio de dois 
mil e um (15/05/2001), residente e domiciliada Rua Monsueto Campos de Meneses, 46, 
casa 01, quadra F, CEP: 08225510, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Izaque Rodrigues dos Santos e de Vanilda Lopes Gonçalves.

EDSON JOSÉ DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/036.FLS.116-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de maio de mil novecentos e sessenta e sete (25/05/1967), residente e domiciliado 
Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 112-B, CEP:08295-230, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Paulo Firmino de Souza e de Dalva Camões de Oliveira. SILVANIA 
PEREIRA GONÇALVES, estado civil divorciada, profissão camareira, nascida em Ita-
nhém, Estado da Bahia, Itanhém, BA no dia doze de julho de mil novecentos e setenta 
(12/07/1970), residente e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 66, apartamento 112-B, 
CEP:08295 230, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josefina Pereira Gonçalves.

CRISTOPHER HENRIQUE DOS SANTOS FUGAZZA, estado civil solteiro, profissão 
gestor da tecnologia da informação, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/398.
FLS.067-ITAQUERA/SP), Guarullhos, SP no dia vinte e quatro de junho de dois mil e 
um (24/06/2001), residente e domiciliado Rua Noite Verde, 03, CEP: 08290140, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Fugazza e de Viviani Dos 
Santos Raul Fugazza. ISABELLE DE PADUA SOUZA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/244.FLS.151-2º SUB-
DISTRITO DE OSASCO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de dois mil 
(28/12/2000), residente e domiciliada Rua Gavião Pescador, 72, bloco C, apartamento 
11, CEP: 08253500, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Rodrigues de Souza e de Claudia Cristina de Padua Soares.

AYRTON PARANHOS DE ANDRADE, estado civil divorciado, profissão auxiliar admi-
nistrativo, nascido no Subdistrito Pari, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e quatro (05/05/1994), residente e domiciliado Rua Rai-
mundo Gonçalves Ferreira, 237, casa 01, CEP: 08225410, Jardim Aurora, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Geraldo Lafaiete Andrade e de Lourdes de Maria Paranhos. MA-
YARA MACEDO FERNANDES, estado civil solteira, profissão técnico de enfermagem, 
nascida no Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/163.FLS.207-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e quatro (01/05/1994), 
residente e domiciliada Rua Estevam de Araújo Almeida, 816, CEP: 08246080, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cezário Peres Fernandes Filho 
e de Marlene Bela de Macedo Peres Fernandes.

TIAGO ELIEZER ALVES TORRES, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
neste Distrito (CN:LV.A/097.FLS.127 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de junho de mil novecentos e oitenta e sete (22/06/1987), residente e domiciliado Rua 
Andiratuba, 307, CEP:08210-130, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Torres e de 
Maria Lucia Alves de Paulo. TAMIRES MACHADO FERNANDES, estado civil solteira, 
profissão assistente administrativa, nascida neste Distrito (CN:LV.A/140.FLS.121V ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e um (28/02/1991), residente e domiciliada Rua Andiratuba, 307, CEP:08210-130, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Fernandes e de Magda de Cassia Machado.

ESAÚ GOMES DE MIRANDA, estado civil divorciado, profissão porteiro, nascido neste Distri-
to, São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (08/12/1974), 
residente e domiciliado Avenida Pires do Rio, 4134, casa 01, CEP: 08240-095, Jardim Lide-
rança, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Gomes de Miranda e de Ivone Lindaura 
de Miranda. SIMONE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/003.FLS.026V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de novembro de mil novecentos e setenta e dois (29/11/1972), residente e do-
miciliada Rua Abdon Batista, 28, CEP: 03694-020, Parque das Paineiras, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filha de Sebastião Pereira da Silva e de Maria Elizabeth Esteves Silva.

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

ou ligue para

Lucia Camargo Nunes (*)
O que já sabemos sobre o novo SUV Fastback

Com estreia esperada para outubro, a Fiat divulga em 
doses homeopáticas informações sobre seu novo SUV 
Fastback, com fabricação em Betim (MG). 

Trata-se de um SUV-cupê, de rabeira alongada, que usa 
a mesma do Pulse. Possui capô alto e traseira levemente 
levantada próxima ao porta-malas, além das lanternas e 
faróis que invadem as laterais.

Os prováveis conjuntos mecânicos são os turboflex 1.0 
de 130 cv com câmbio CVT e 1.3 de 185 cv acoplado à 
transmissão automática de 6 marchas. 

Por dentro, o painel contará com duas telas – uma de 
instrumentos e outra do multimídia – com conexão sem fio 
de smartphones. A segurança virá reforçada, com assistên-
cias semiautônomas, como piloto automático adaptativo e 
frenagem automática de emergência, entre outros.

O Fastback será posicionado acima do Pulse, com 
equipamentos que o vão diferenciar do irmão menor. Se 
o formato indicava que poderia ser um concorrente do 
Nivus, agora é quase certo que o novo SUV será páreo 
para Hyundai Creta, Volkswagen T-Cross e até o novo 
Honda HR-V e seu “primo” Jeep Compass (Jeep e Fiat 
fazem parte do mesmo grupo Stellantis).

Stellantis

Fiat fastback.

Uma picape de meio milhão de reais
A Jeep lança no Brasil a nova picape Gladiator Rubicon. 

Não, ela não vem para competir no mundo das picapes 
tradicionais, queridinhas do mundo agro. A começar pelo 
preço, a proposta é ser um veículo de nicho e status e não 
de volume. Em versão única custa R$ 515.913 (o preço 
pode variar conforme o ICMS de cada Estado).

Baseada no jipe Wrangler e importada dos EUA, ela tem 
uma conotação de aventura, de chegar onde nunca outro 
veículo conseguiu ir. Sob o capô, o motor V6 de 3,6 litros 
entrega 284 cv e 35,4 kgfm de toque acoplado ao câmbio 
automático de 8 marchas. 

Por transportar menos de 1 tonelada ficou impedida, pela 
legislação, de vir com motor diesel. A caçamba é pequena, 
acomoda 1 mil litros ou 674 kg de carga. O que conta na 
picape Jeep é sua capacidade de reboque: 3.138 kg. 

Teto, portas e para-brisa podem ser removidos, mas 
rodar sem essas duas últimas não é permitido no Brasil. 
A Jeep oferece como acessório portas tubulares.  

O multimídia é de 8,4” com sistema de áudio premium. 
Algumas sacadas são boas: sob os bancos há porta-ob-
jetos com chaves e um sistema de escoamento de água 
para lavagem. A caçamba conta com 4 ganchos e uma 
útil tomada de 220 volts. A porta da caçamba pode ser 
colocada em três posições: fechada, parcialmente aberta 
e totalmente aberta. 

Stellantis

Jeep Gladiator.

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

Novo momento da Honda com o HR-V 2023
Após mudar todo seu portfólio em meses e manter apenas 

os novos City Hatchback e City (sedã) no showroom, a 
Honda reinicia seu novo momento no Brasil com a chegada 
da segunda geração do HR-V em duas fases.  

O SUV, produzido em Itirapina (SP), foi redesenhado e 
ganhou novos motores, além de ter os conteúdos atualizados. 

A grade com filetes horizontais diferencia as versões as-
piradas das turbo (que têm grade em forma de colmeia). 
Parece maior, mas os centímetros que cresceu vêm de 
elementos do design. Por dentro, o espaço é o mesmo, a 
não ser o do porta-malas, que perdeu 83 litros e passa a 
oferecer apenas 354 litros. 

Agora, em agosto, chegam às lojas as versões equipadas 
com o motor aspirado 1.5 flex de 126 cv (o mesmo do City), 
com ajustes para otimizar aceleração no SUV. O câmbio é 
CVT. A escolha ao trocar o antigo 1.8 de 140 cv tem mais a 
ver com atender às novas leis de emissões e melhorar sua 
eficiência do que priorizar desempenho. Com gasolina, na 
cidade, faz 12,7 km/l. Na estrada, 13,9 km/l. 

Para quem quiser pisar mais fundo, haverá as versões 
turbo. Em outubro, as lojas recebem duas configurações 
com motor turboflex 1.5 de 177 cv, também com câmbio 
CVT. O consumo deste já sobe um pouco: 11,3 e 12,6 km/l 
(com gasolina, cidade/estrada), mas ainda assim parece 
ser divertido de acelerar. 

As versões aspiradas do HR-V custam R$ 142.500 (EX) e 
R$ 149.900 (EXL). Já as turbo terão preços de R$ 176.800 
(Advance) e R$ 184.500 (Touring). Os preços são baseados 
em Brasília, e podem variar conforme o ICMS do Estado. 
Importante sublinhar que a Honda equipa todas as versões 
com o pacote Sensing de segurança, um diferencial e tanto.

Honda

Honda HR-V.

Muitos advogados são conheci-
dos como conservadores por se 
colocarem distantes das atuali-
zações tecnológicas das grandes 
corporações, no entanto, isso tem 
mudado nos últimos anos, ao longo 
do surgimento de métodos moder-
nos e tecnológicos de trabalho. De 
acordo com a Associação Brasi-
leira de Lawtechs e Legaltechs, 
o Brasil lidera o ranking mundial 
na criação de tecnologias no setor 
jurídico.

“Um bom software pode facilitar, 
e muito, a rotina de um escritório. 
A pandemia deixou mais do que 
clara a necessidade dos advogados 
se atualizarem e se adaptarem às 
tendências da tecnologia. Com 

as lawtechs e legaltechs, muitos 
escritórios aumentaram o núme-
ro de processos e clientes, assim 
como otimizam a rotina de tarefas 
e facilitam a vida profissional”, 
comenta Renan Oliveira, advoga-
do tributarista e cofundador da 
Previdenciarista. 

Pensando nisso, o advogado 
elencou as principais vantagens 
em modernizar o escritório:
 1) Acessibilidade e Seguran-

ça - Esquecer um arquivo em 
casa ou no escritório pode 
causar atrasos em uma reu-
nião. Perder um documento 
pode causar muita dor de ca-
beça. Mas a tecnologia pode 
te ajudar nisso tudo. Salvar 

arquivos em nuvens é muito 
mais prático. Você consegue 
guardar muito mais docu-
mentos do que seria capaz 
de arquivar em uma pasta e 
também pode acessá-los de 
qualquer celular ou compu-
tador em qualquer lugar que 
estiver.

  Mas e a segurança? Perdi 
meu celular, perderei o ar-
quivo? Não. Essas tecnolo-
gias possuem softwares que 
possibilitam o arquivo ficar 
protegido fora do aparelho, 
tanto que você consegue 
acessá-lo de outros apare-
lhos. Para garantir a segu-
rança do conteúdo é preciso 

sempre uma boa senha e 
tomar os mesmos cuidados 
que tomamos quando fala-
mos de senha de banco ou 
das nossas redes sociais.

 2) Praticidade - Crescemos 
imaginando que no futuro 
os robôs fariam boa parte ou 
quase tudo o que precisamos 
fazer hoje. A tecnologia já 
permite que alguns serviços 
sejam feitos por inteligência 
artificial, por exemplo. O 
advogado usa como exemplo 
processos e petições pre-
enchidas automaticamente, 
após um ou dois dados inseri-
dos. Isso é muito mais prático 
e menos burocrático do que 

ficar preenchendo campo 
por campo da documentação 
de um processo.

 3) Agilidade - Todo mundo 
já escutou a frase “tempo 
é dinheiro”, mas entregar 
qualquer material sem quali-
dade não conta. A tecnologia 
é uma ferramenta aliada 
nesse processo. 

 4) Organização e acompa-
nhamento - Check lists, 
agendas e aquela papelada 
toda que antes ficava na 
mesa, pode nem existir mais 
se você usar as ferramentas 
certas. - Fonte e outras in 
formações: (https://previ-
denciarista.com/).

As vantagens em transformar digitalmente seu escritório de advocacia
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