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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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Eduardo Rocha (*)        

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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