
OPINIÃO
7 vantagens competitivas 

que a pesquisa de mercado 
traz para o seu negócio

Não é novidade para 

ninguém que o mundo 

dos negócios está cada vez 

mais competitivo

De um lado, clientes mais 
ansiosos e exigentes, que 
nos desafi am a entregar 

produtos com qualidade, agi-
lidade e preços acessíveis. De 
outro, mercados em constantes 
transformações, com novos pro-
dutos e serviços surgindo a todo 
momento. Soma-se a isso um 
cenário macroeconômico desafi a-
dor e uma busca incessante pela 
produtividade máxima ao menor 
custo. Como se diferenciar e en-
contrar vantagens competitivas 
em um cenário tão complexo? 
Se você pensou em pesquisa de 
mercado, ponto para você.

A pesquisa de mercado oferece 
dados e informações para que as 
empresas possam obter sucesso e 
crescer de forma sustentável. Veja 
aqui as vantagens competitivas 
que a pesquisa de mercado traz 
para o seu negócio:

1. Tomar decisões com mais 
segurança - Imagine que você re-
cebeu um dinheiro extra. Estou fa-
lando aqui de uma boa quantia, que 
represente de dois a cinco anos do 
seu salário. Qual a primeira coisa 
que você faz com esse dinheiro? 
A grande maioria das pessoas iria 
avaliar e pesquisar qual o melhor 
caminho a seguir. Alguns iriam 
pesquisar na internet informações 
sobre o mercado imobiliário ou 
sobre investimentos. Outros iriam 
conversar com amigos e familiares 
de confi ança. Há ainda os que iriam 
procurar o gerente do banco, um 
consultor ou outro especialista 
que pudesse ajudá-lo a tomar a 
melhor decisão.

Em qualquer um dos caminhos, 
a opção escolhida é a mesma: 
buscar mais informações para 
tomar uma decisão com segu-
rança. E, se fazemos isso na vida 
pessoal, por que não faríamos 
na vida profi ssional? Ao tomar 
decisões que vão impactar o dia 
a dia do seu negócio, é preciso 
reunir dados que te ajudem nessa 
decisão, e não ouvir apenas a sua 
intuição. A pesquisa de mercado 
fornece informações sobre o que 
os consumidores pensam sobre a 
sua marca, produto, serviço, con-
corrência ou mercado. Com base 
nessas informações, é possível 
tomar decisões estratégicas com 
mais segurança.

2. Conhecer de perto as suas 
buyer personas - Como deve 
ser feita a comunicação da sua 
empresa? Em quais redes sociais 
é preciso estar presente? Onde 
divulgar seus produtos? Como se 
posicionar no Google? Para todas 
essas perguntas, a resposta é: 
depende de com quem você está 
falando.

Por isso é tão importante conhe-
cer as suas Buyer Personas. Sem 
conhecer o seu cliente ideal, é 
difícil planejar ações e estratégias 
efi cazes.

Com uma pesquisa de Buyer 
Persona, você vai saber quem 
são os seus clientes, o que pen-
sam, como pesquisam produtos 
e serviços, quais seus hábitos de 
consumo e muitas outras informa-
ções valiosas.

3. Identifi car erros a tempo 
- Sabe aquela frase: “Errar é hu-
mano, persistir no erro é burrice”? 
O problema é que, no dia a dia de 
uma empresa, às vezes persistimos 
no erro exatamente porque não 
identifi camos o erro. Neste caso, 
não dá pra chamar de burrice, ou 
falta de conhecimento, mas de 
desconhecimento mesmo. São 
tantos processos, pessoas e de-
partamentos, que uma informação 
ou outra pode passar batida. E 

aí um pequeno erro se torna um 
problema maior que pode levar 
inclusive a problemas de caixa, 
receita ou imagem de marca.

A informação, mais uma vez, 
será o grande aliado para que 
você identifi que erros com veloci-
dade. A dica, aqui, é ouvir os dois 
principais públicos que estão em 
contato direto com a sua marca: 
o seu consumidor e o seu público 
interno. Pesquisas de mercado 
com os clientes e com o time de 
profi ssionais fornecem informa-
ções valiosas para os gestores. 
Se algo vai mal, uma pesquisa de 
satisfação, por exemplo, pode te 
ajudar a identifi car o problema e 
agir a tempo.

4. Descobrir pontos fortes e 
fracos em relação à concorrência 
- A pesquisa de mercado é uma 
excelente ferramenta para mo-
nitorar a sua concorrência. Você 
utilizá-la para fazer benchmarking 
ou para fazer uma análise do seu 
mercado como um todo e desco-
brir quais os pontos fortes e fracos 
que sua marca possui em relação 
aos concorrentes. Com esses 
resultados em mãos, é possível 
identifi car pontos de melhoria e 
oportunidades.

5. Prever tendências de merca-
do - Ao ouvir o seu consumidor 
frequentemente, é possível iden-
tifi car tendências de mercado e 
mudanças no comportamento do 
consumidor. Essas informações 
permitem que as marcas se anteci-
pem e aproveitem essas mudanças 
da melhor forma possível. Em um 
mundo em constante transfor-
mação, prever tendências é vital. 
Imagine se os táxis pudessem 
prever que serviços como Uber e 
Cabify iriam se popularizar. Ou se 
a rede hoteleira imaginasse que as 
pessoas passariam a se hospedar 
em apartamentos pelo Airbnb.

6. Identifi car problemas relati-
vos à imagem da marca - Crise de 
imagem pode devastar um negócio 
da noite para o dia. A realidade 
está aí para nos mostrar dezenas 
de cases de marcas que foram 
reconhecidas pelos consumidores 
como machistas, homofóbicas, 
preconceituosas ou retrógradas 
e tiveram muita difi culdade para 
se recuperar inteiramente. A pes-
quisa de mercado pode te ajudar 
a evitar crises de imagem. Primei-
ramente, avalie constantemente a 
imagem da sua marca, tanto com 
seus consumidores quanto com o 
seu público interno.

Além disso, sempre que for lan-
çar uma nova campanha, lembre-
se de fazer um teste de campanha 
antes. Assim será possível identi-
fi car se a campanha está transmi-
tindo os valores e as mensagens 
que se espera, evitando problemas 
e desinformação.

7. Reter talentos no seu time - 
Uma empresa é feita de pessoas. 
Essa frase se tornou um clichê 
porque é a mais pura verdade. 
Por isso, é preciso cuidar bem 
do seu time. Reter talentos é um 
desafi o para muitas empresas, mas 
a pesquisa de mercado pode ser 
a solução. Ao fazer uma pesquisa 
de clima organizacional é possível 
identifi car motivos de insatisfação 
dos colaboradores, sinais de des-
motivação, problemas de cultura 
e outros sinais de que algo não 
vai bem.

Com os resultados em mãos, 
torna-se possível agir e impedir 
que pessoas capacitadas e talen-
tosas abandonem o barco. Utilize 
a pesquisa de mercado como uma 
ferramenta a seu favor e ganhe 
vantagens competitivas para obter 
sucesso no seu negócio.

(*) É líder de marketing do Opinion 
Box, empresa especializada em 

soluções digitais para pesquisas de 
mercado e opinião.

Daniela Schermann (*)

Página 2

Geral
São Paulo, terça-feira, 04 de abril de 2017

www.netjen.com.br

Jornal Empresas & Negócios Ltda
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - Registro na JUCESP sob NIRE 35218211731 em 

06/06 de 2003 e matriculado no 3º Registro Civil da Pessoa Jurídica sob nº 103
Administração, Publicidade e Redação: Rua Boa Vista, 84 - 9º Andar - Conj. 909

Cep: 01014-000 - Tel: 3106-4171-FAX: 3107-2570 -
e-mail: netjen@netjen.com.br – site: www.netjen.com.br

Colaboradores
Andressa Thomaz
Antônio Delfi m Netto
Armando Rovai
Cícero Augusto
Cláudio Tomanini
Eduardo Moreira
Geraldo Nunes
J. B. Oliveira

Serviço informativo editorial fornecido pela Agência Estado e Agência Brasil. Artigos e colunas assinados são de 
inteira responsabilidade de seus autores, que não recebem remuneração direta do jornal.

Matrícula, SP-555

Webmaster e TI:
VillaDartes

Editoração Eletrônica
Ricardo Souza
Walter de Almeida

Impressão
LTJ- Gráfi ca Ltda

Diretora Administrativa-Financeira
Laurinda M. Lobato
DRT/SP 48681
laurinda@netjen.com.br

Editora
Laura R. M. Lobato De Baptisti
DRT/SP 46219

Marketing
J. L. Lobato
lobato@netjen.com.br

Diretora Comercial
Lilian Mancuso
lilian.mancuso.jen@gmail.com

Auditoria de tiragem: Cokinos Auditores e Consultores

Dr. Lair Ribeiro
Leslie Amendolara
Luiz Flávio Borges D’Urso
Mario Enzio Bellio Junior
Ralph Peter
Rosângela Demetrio
Sandra Falcone
Sergio Valezin

José Hamilton Mancuso
2003/2017

A nova regra, fi xada pelo 
Conselho Monetário 
Nacional (CMN) em 

janeiro, entrou em vigor 
ontem (3). A medida consta 
da reforma microeconômica 
anunciada pelo governo. Os 
bancos tiveram pouco mais de 
dois meses para se adaptarem 
à nova regra, que obrigou 
as instituições fi nanceiras a 
transferirem para o crédito 
parcelado, que cobra taxas 
menores, os clientes que não 
conseguirem quitar o rotativo 
do cartão de crédito nos pri-
meiros 30 dias.

Durante esse período de 
quase dois meses, os bancos 
definiram as novas taxas para 
o crédito parcelado. De acor-
do com a Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças, 
Administração e Contabilida-
de (Anefac), a medida tem 
o potencial de reduzir pela 
metade os gastos com juros 
em 12 meses. No entanto, o 
diretor econômico da entida-
de, Miguel de Oliveira, diz que 
o impacto das medidas sobre 

O consumidor que não conseguir pagar integralmente a tarifa 

do cartão de crédito somente poderá fi car

no rotativo por 30 dias.

Uma equipe de cientistas de 
duas universidades chinesas 
desenvolveu painéis solares 
capazes de gerar energia 
também em dias de baixa inso-
lação, inclusive com chuva ou 
nevoeiro, e período noturno, 
informou ontem (3) o jornal 
oficial Diário do Povo. “O 
objetivo é elevar a efi ciência 
de conversão da luz direta até 
que volte a ter mais, gerando 
energia sufi ciente em condi-
ções de pouca luminosidade 
tais como chuva, nevoeiro, 
bruma ou à noite”, explicou 
ao jornal o professor Tang 
Qunwei, da Universidade Oce-
ânica da China, responsável 
pelo projeto.

Outra equipe liderada pelo 
professor Yang Peizhi, da 
Universidade Pedagógica de 
Yunnan, também participa 
do desenvolvimento dessas 
placas solares, que segundo 
a imprensa ofi cial chinesa po-
dem representar uma “revolu-
ção fotovoltaica”. A principal 
inovação dos painéis é o uso 
de um novo material chamado 
LPP (sigla em inglês de “fós-
foro de longa persistência”), 
que pode armazenar energia 

Essas placas solares podem representar uma

“revolução fotovoltaica”.

O Governo Federal publicou 
ontem (3), no Diário Ofi cial da 
União, decreto que estabelece 
percentuais mínimos para a 
ocupação de cargos em comissão 
do Grupo-Direção e Assessora-
mento Superiores (DAS) 5 e 6, 
por servidores efetivos. A partir 
de agora, fi ca estabelecido que 
pelo menos 60% dos mais altos 
cargos comissionados do Governo 
Federal devem ser ocupados por 
servidores que ingressaram na 
carreira por meio de concurso 
público, informou o Ministério 
do Planejamento.

Além de instituir o percentual 
mínimo de ocupação de cargos 
estratégicos, o decreto modifi ca 
limites de ocupação de cargos 
DAS de 1 a 4. Nesses casos, me-
tade da força de trabalho será de 
servidores efetivos (50%) – antes, 
era de 75% para DAS 1, 2, 3 e 
50% para DAS 4. “Mesmo com a 

fl exibilização do percentual dos 
níveis de DAS 1 a 3, é importante 
frisar que houve uma redução de 
mil cargos comissionados entre 
os que podem ser ocupados por 
profi ssionais sem vínculo com a 
Administração”, explicou o secre-
tário de Gestão, Gleisson Rubin, 
em nota do ministério.

De acordo com o ministério, o 
decreto complementa um conjun-
to de medidas da reforma admi-
nistrativa, que tem como objetivo 
racionalizar a atual estrutura de 
pessoal e ampliar a capacidade 
técnica do Estado. Segundo o 
ministério, duas medidas já fo-
ram adotadas anteriormente: a 
extinção de mais de 4 mil cargos 
e funções de confi ança; e a con-
versão de cerca de 10 mil DAS 
em Funções Comissionadas do 
Poder Executivo, que passaram 
a ser ocupadas exclusivamente 
por servidor (ABr).

Trump: pronto para 
‘resolver’ situação 
de Pyongyang

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, afi rmou 
no domingo (2) que se a China 
não aumentar a pressão contra o 
governo da Coreia do Norte, seu 
governo “resolverá” sozinho os 
testes de mísseis feitos por Pyon-
gyang. “Se a China não resolver 
com a Coreia do Norte, nós iremos. 
Isso é o que eu te digo”, disse ao 
jornal britânico “Financial Times”. 
De acordo com o republicano, 
seu governo está “pronto para 
tomar decisões unilaterais para 
eliminar a ameaça nuclear” dos 
norte-coreanos.

As afi rmações ocorrem poucos 
dias antes da visita do presidente 
chinês, Xi Jinping, aos Estados 
Unidos e Trump destacou que o 
caso da Coreia do Norte está “no 
centro” das conversas que os dois 
líderes terão na Flórida. O líder 
de Pequim estará nos EUA nesta 
semana. “A China tem uma grande 
infl uência sobre a Coreia do Norte 
e a China deve decidir se vai ajudar 
mais. Se o fi zerem, será um bem 
para a China. Mas, se não fi zerem, 
será bom para qualquer outro”, 
acrescentou.

Essa não é a primeira vez que o 
governo Trump ameaça o ditador 
Kim Jong-un. Recentemente, em 
um giro pela Ásia, o secretário de 
Estado, Rex Tillerson, afi rmou que 
a “opção militar” pode ser avaliada 
pelos norte-americanos caso Pyon-
gyang continue a realizar testes 
nucleares (ANSA/COM ANSA).
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Novas regras para rotativo do 
cartão de crédito já estão valendo
A partir deste mês, os consumidores que não conseguirem pagar integralmente a tarifa do cartão de 
crédito só poderão fi car no crédito rotativo por 30 dias

refl etir os efeitos da mudança”, 
esclareceu Oliveira.

Com base em dados mais re-
centes da Anefac, de fevereiro, 
a taxa média de 15,16% ao mês 
no crédito rotativo equivale a 
444,03% ao ano. Ao fi m de três 
meses, uma dívida de R$ 1 mil 
na fatura do cartão subiria para 
R$ 1.527,23. Ao fi m de 12 me-
ses, equivaleria a R$ 5.440,26. 
Com a nova regra, pela qual a 
taxa mais alta – de 15,16% ao 
mês – incidirá nos primeiros 
30 dias e a taxa de 8,3% ao 
mês incide nos meses restan-
tes, a dívida aumenta para R$ 
1.350,70 em três meses e para 
R$ 2.768,31 em 12 meses. A 
diferença chega a 11,6% em 90 
dias e a 49,1% em um ano.

O cálculo, no entanto, leva em 
conta as taxas médias de juros. 
A economia efetiva pode variar 
porque os bancos personalizam 
as taxas para cada consumidor 
no rotativo e no crédito parce-
lado. Os juros fi nais também 
variam em função do histórico 
e da capacidade de pagamento 
do cliente (ABr).

os juros só será conhecido nos 
próximos meses.

“Muitos bancos fi xaram taxas 
elásticas, que podem chegar de 
1,99% a 10% ao mês, depen-
dendo da instituição fi nanceira 
e do histórico [capacidade de 
pagamento] do consumidor. 
Então, fi ca difícil saber qual 
será o efeito efetivo, porque 
cada consumidor tem uma taxa 

personalizada, e a gente precisa 
ver quem não conseguirá pagar 
a fatura integral”, acrescentou 
Oliveira. “Como a nova regra 
limita em 30 dias o prazo do 
rotativo, o consumidor que não 
conseguir pagar a fatura de 
março vai cair no rotativo em 
abril e só passará para o crédito 
parcelado em maio. Só lá, nos-
sos levantamentos começarão a 

Painéis solares que funcionam 
mesmo com chuva

solar durante o dia para que 
seja colhida à noite.

“Só a luz parcialmente visível 
pode ser absorvida e transfor-
mada em eletricidade, mas o 
LPP pode armazenar energia 
solar a partir de luz não absor-
vida e perto da infravermelha”, 
explicou Tang, “permitindo a 
geração de energia contínua de 
dia e de noite”. Esses avanços 
foram publicados em revistas 
científi cas dos Estados Unidos 

e da Europa, que destacaram a 
queda de custos que a energia 
solar poderia ter graças a esse 
tipo de painel.

Boa parte da energia con-
sumida na China procede de 
combustíveis fósseis (carvão 
e petróleo), mas, ao mesmo 
tempo, a segunda economia 
mundial é o país com mais cen-
trais solares instaladas (com 
capacidade para mais de 77 
gigawats) - (Agência EFE).

Reserva de 60% de 
cargos de alto escalão 

para servidores efetivos

2ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0040525-72.2010.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo André Bueno de Camargo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER ao JERRY ADRIANI ALVES DOS SANTOS, CPF. 079.306.028-18 e ANA LÚCIA 
DA SILVA, CPF. 020.759.079- 60 que, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 
ajuizou-lhes uma ação de Procedimento Comum, objetivando seja a mesma julgada 
procedente, com a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 4.751,39 (Junho/2010) 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos do acidente automobilístico 
ocorrido em 20/04/2009, e ainda, a condenação dos réus, ao pagamento de custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando os requeridos em lugar ignorado, 
foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, contestem a 
ação, sob pena de serem aceitos como verdadeiro os fatos alegados na inicial. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VIII - Tatuapé. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO 
DE ROBERTO YUKIO OSHIKAWA JUNIOR, REQUERIDO POR RUBENS YASSUITI OSHIKAWA 
- PROCESSO Nº1007711-30.2014.8.26.0008. A Meritíssima Juíza de Direito da 3ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Doutora Tarcisa de Melo Silva 
Fernandes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por sentença proferida em 30/11/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de ROBERTO 
YUKIO OSHIKAWA JÚNIOR, RG nº 53.499.970-0, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Senhor 
RUBENS YASSUITI OSHIKAWA. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de 
dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 
de fevereiro de 2017. 

4ª VC – Reg. Sto.Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028173-
72.2016.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Helena Campos Refosco, na forma da Lei, etc.Faz saber a ANTONIO 
GONÇALVES DE LIMA, CPF. 332.638.498-08 que, AMC - Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe 
uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a ao pagamento de R$ 10.588,62 (Out/2016). Estando o executado em lugar ignorado, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
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 02 de dezembro de 2016.  

41ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030516-26.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LOTUS 
IMPORTS LTDA, CNPJ. 05.841.459/0001-31, na pessoa de seu representante legal, MARCOS 
ANTONIO ZINSLY, CPF. 121.696.378- 93, que PAULO DE QUEIROZ ANDREOLI lhe ajuizou uma 
ação de Procedimento Comum, objetivando a condenação da requerida na obrigação da entrega 
imediata do DUT do veículo: marca BMW Z4, chassi WBALM3100AE353597, ano 2009, cor preta, 
placas, DZD 4114. Encontrando-se os requeridos em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, os 
requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 21 de fevereiro de 2.017. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002739-44.2017. 8.26. 0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Madalena Aparecida Ferraresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20,
que nos autos da ação de Cumprimento de sentença, requerida por Momentum Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
25.536,60, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de fevereiro de 2017.                       (04 e 05)

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0014496-45.2011.8.26.0100 - 311/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Josefina Joselina da Luz, Espólios de Julieta Xavier 
de Oliveira Santos e de Affonso de Oliveira Santos, rep. pelo inv. Fabio de Oliveira Azevedo, Julio 
Eduardo Patrocinio, CONFINANTE 1 - a ser qualificado, Fábio de Oliveira Azevedo, Célia de Oliveira 
Santos, Julieta de Oliveira Santos Rodrigues, Maria de Lourdes de Oliveira Santos Paschoal, 
Mercedes de Oliveira Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Djanira Simplício Paes ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Jornal do Comercio, 19, 
São Paulo - SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o 
presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após 
o prazo de 20 dias. 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. 


