
O medo da rejeição, a 

ansiedade e o estresse 

são sentimentos 

corriqueiros na vida 

de muitos vendedores 

profi ssionais durante 

uma negociação

Para entender como as 
adversidades interfe-
rem no dia a dia dessas 

pessoas, o Instituto Brasileiro 
de Vendas fez uma pesquisa a 
respeito do tema e identifi cou 
que 55,2% dos profi ssionais 
da área comercial admitem 
fi car receosos na hora de 
intermediar uma negociação, 
ainda que seja apenas em 
determinadas situações. 

A avaliação também apon-
tou que 73,6% dos vendedores 
sentem algum tipo de descon-
forto ao receber a primeira 
objeção do cliente. Além 
desses dados, uma pesquisa 
mais abrangente realizada 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), mostra que o 
Brasil apresenta a maior taxa 
de pessoas com transtornos de 
ansiedade no mundo. O índi-
ce de brasileiros que sofrem 
desse mal é de 9,3%. 

Então, vendedor, como li-
dar com os possíveis temores, 
a ansiedade e o receio em 
negociar? Será que os gesto-
res podem ajudar a equipe a 
lidar com essas adversidades 
emocionais? Nesse sentido, 
o primeiro passo é promover 
o autoconhecimento e moti-
vação de cada indivíduo. Ou 
seja, é preciso ir além das 
estratégias de vendas e criar 
ações que aliem os treinamen-
tos técnicos com iniciativas 
capazes de estimular o auto-

controle e o desenvolvimento 
pessoal. 

Um bom exemplo de ati-
vidade que contribui com o 
equilíbrio emocional é a me-
ditação. Muito mais que uma 
forma de relaxamento, a ati-
vidade proporciona inúmeros 
benefícios ao organismo. Por 
meio da meditação é possível 
reduzir o estresse, estimu-
lar o foco e a criatividade e 
promover um aumento da 
autoestima e do bem-estar. 

Além disso, praticá-la cons-
tantemente garante uma 
melhoraria na empatia, que 
é uma das oito competências 
necessárias para um vende-
dor profi ssional. 

Outra ação que colabora 
com o estado emocional e físi-
co é saber observar e controlar 
o foco, a linguagem e a postura 
ou a fi siologia de modo geral. A 
neurociência diz que, ao sorrir 
e manter o corpo ereto ao 
mesmo tempo, a pessoa utiliza 
uma linguagem positiva e o 
organismo produz substâncias 
que geram o bem-estar. 

Ou seja, são gestos simples e 
que podem ajudar e realinhar 
o foco quando estiver cabisbai-
xo, com problemas nas metas 
ou com a autoestima abalada. 
A partir do momento que um 
profi ssional consegue aprimo-
rar suas habilidades técnicas e 
socioemocionais, tratando-as 
como um conjunto, ele conse-
gue melhores resultados nas 
vendas e na vida. 

Dessa forma, o trabalho dei-
xa de ser apenas um esforço 
diário em busca de números 
e se torna algo muito mais 
prazeroso. 

(*) - É diretor do Instituto Brasileiro de 
Vendas (www.ibvendas.com.br).

Vendedor, como está a 
sua saúde emocional?

Mário Rodrigues (*)
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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: DOURIVAL DE JESUS ELEOTERIO, divorciado, cabeleireiro, natural de 
Jeremoabo - BA, nascido em 30/01/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Nilton Eleoterio e de Doralice Francisca de Jesus. A pretendente: FLÁVIA 
ELOISA DO AMARAL ARAUJO, viúva, empresária, natural de Osasco - SP, nascida em 
14/06/1985, residente e domiciliada Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Pedro do Amaral e de 
Valdete Eloisa do Amaral Luiz.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

O pretendente: ARIEL PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Salvador, BA, data-nascimento: 26/09/1989, 
residente e domiciliado no Parque Residencial Oratório, São Paulo, SP, fi lho de Michel 
Pita dos Santos e de Edinalva Pereira dos Santos. A pretendente: DANIELE FERREIRA 
DA SILVA, profi ssão: assistente contábil, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1987, residente e domiciliada na Vila São Nicolau, 
São Paulo, SP, fi lha de José Edvaldo da Silva e de Maria Valda Ferreira da Silva.

O pretendente: JOSÉ ALVES DE LIMA, profi ssão: ajustador mecânico, estado civil: 
viúvo, naturalidade: em Campos Sales, CE, data-nascimento: 10/05/1947, residente 
e domiciliado na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lho de Alceu Alves de Lima e de 
Maria Nazareth de Lima. A pretendente: MARLENE DE LOURDES DEGA, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 03/03/1963, residente e domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, 
fi lha de Alexandre Dega e de Aparecida Maria Baraldi Dega.

O pretendente: RINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, profi ssão: administrador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
02/12/1983, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de José Fernandes 
de Oliveira e de Luzia Fernandes Pinto de Oliveira. A pretendente: PRISCILA PATRICIA 
SANTOS SANTANA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: em 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1983, residente e domiciliada na Vila Bela, São 
Paulo, SP, fi lha de Oselio da Penha Santana e de Maria Luisa dos Santos.

O pretendente: ROGÉRIO FRANCISCO DA MATA, profi ssão: atendente de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
01/06/1990, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Francisco da Mata e de Vilma Valéria Tereza da Mata. A pretendente: BRUNA PERES DE 
ANDRADE, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Santo André, SP, data-nascimento: 07/04/1994, residente e domiciliada na Vila Bela, São 
Paulo, SP, fi lha de Ivaldo Gomes de Andrade e de Silmara Aparecida Peres de Andrade.

O pretendente: ADAIL DE CARVALHO SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Igaci, AL, data-nascimento: 26/03/1989, residente e 
domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de José Gomes dos Santos e de 
Josefa Marta de Carvalho. A pretendente: ROSILENE BARBOSA CAMPOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Araripe, CE, data-nascimento: 18/05/1988, 
residente e domiciliada no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Barbosa de 
Melo e de Alvina Ribeiro Campos.

O pretendente: FRANCISCO DA SILVA NOGUEIRA DOS SANTOS, profi ssão: cortador 
de metáis, estado civil: solteiro, naturalidade: em Araripe, CE, data-nascimento: 
27/10/1984, residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Nelson 
da Silva Nogueira e de Maria dos Santos Pereira Nogueira. A pretendente: ROSÂNGELA 
RIBEIRO CAMPOS, profi ssão: abastecedora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Araripe, CE, data-nascimento: 30/04/1983, residente e domiciliada no Parque da Mooca, 
São Paulo, SP, fi lha de Lásaro Ribeiro Campos e de Ademar da Silva Lima Campos.

O pretendente: ALCIR APARECIDO RODRIGUES, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Tatuí, SP, data-nascimento: 04/12/1983, residente e 
domiciliado em Cesário Lange, SP, fi lho de Sebastião Luiz Rodrigues e de Maria de 
Paula Rodrigues. A pretendente: MAIRA CLÁUDIA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 09/06/1982, residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo, SP, 
fi lha de Antônio Machado de Oliveira e de Maria Aparecida Silva de Oliveira.

O pretendente: ALAN CARLOS DE CAMPOS, profi ssão: barbeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 26/11/1985, residente 
e domiciliado no Parque Independência, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto de 
Campos e de Maria de Fátima de Matos Campos. A pretendente: MARYANE JESSIKA 
DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Barroso, MG, 
data-nascimento: 26/12/1986, residente e domiciliada no Parque Independência, São 
Paulo, SP, fi lha de Domingos Sávio da Silva e de Solange Francisca Ferreira da Silva.

O pretendente: APARECIDO ANDERÇON, profi ssão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Ubirajara, SP, data-nascimento: 18/04/1957, residente 
e domiciliado na Vila Macedópolis, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Anderçon e de 
Delarmina Cardim Anderçon. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA, profi ssão: técnica 
de nutrição e dietétic, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 09/02/1979, residente e domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo, 
SP, fi lha de Laercio da Silva e de Ana Maria da Silva.

O pretendente: RUBENS SANTOS DA COSTA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 12/12/1988, residente e 
domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Ramalho da Costa e de 
Tania Aparecida dos Santos da Costa. A pretendente: NATALIA DE PAULA RODRIGUES 
MAGLIONE, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 29/08/1990, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, 
SP, fi lha de Martino Maglione e de Sueli de Paula Rodrigues Maglione.

O pretendente: MÁRCIO LANFRANCHI, profi ssão: analista de planejamento fi nan, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/04/1985, 
residente e domiciliado no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Celso 
Tambasco Lanfanchi e de Clarice Marlene Lanfranchi. A pretendente: JULIENE 
CAMPOS BRAGA BOTELHO, profi ssão: produtora de eventos, estado civil: solteira, 
naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 21/02/1985, residente e 
domiciliada no Parque da Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Roberto Claudino 
Botelho e de Maria de Lourdes Campos Braga Botelho.

O pretendente: CÉLIO SILVA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de embalagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Igaci, AL, data-nascimento: 12/11/1989, residente e 
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lho de Josival Leão dos Santos e de 
Francisca Amorim Silva dos Santos. A pretendente: JACQUELINE RIBEIRO CALIXTO, 
profi ssão: agricultora, estado civil: solteira, naturalidade: em Palmeira dos Índios, AL, data-
nascimento: 07/08/1993, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Calixto Filho e de Gidelsa de Melo Ribeiro.

O pretendente: ALFREDO INACIO VYUNAS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 22/10/1963, 
residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Ladislau Vyunas e de 
Lydia Possato Vyunas. A pretendente: MARCIA FERREIRA, profi ssão: pastora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1968, residente e 
domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Dimas Ferreira e de Zilda Pereira.

O pretendente: VENEL DORZIER, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, naturalidade: 
no Haiti, data-nascimento: 06/10/1987, residente e domiciliado na Vila Cunha Bueno, 
São Paulo, SP, fi lho de Anota Dessource. A pretendente: NATIVA JOSEPH, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: no Haiti, data-nascimento: 22/10/1988, 
residente e domiciliada na Vila Cunha Bueno, São Paulo, SP, fi lha de Suzette Joseph.

O pretendente: FELIPE SLYSZ VIOTTO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 19/10/1989, 
residente e domiciliado na Vila Prudente São Paulo, SP, fi lho de Adailton José Viotto e 
de Magaly Slysz Viotto. A pretendente: JOSIANI CRISTINA DE OLIVEIRA CARRILLO, 
profi ssão: atendente de prescrição, estado civil: divorciada, naturalidade: em Lorena, 
SP, data-nascimento: 14/06/1993, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, 
fi lha de José Luiz Lisa Carrillo e de Izabel Cristina Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: VICTOR NOGUEIRA PAVONI, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 18/11/1986, 
residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Angelo Pavoni 
Neto e de Roseli de Castro Nogueira Pavoni. A pretendente: JULIANA PEDRAÇA 
RIBEIRO, profi ssão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Mooca, SP, data-nascimento: 02/12/1986, residente e domiciliada no Parque da Mooca, 
São Paulo, SP, fi lha de Osmar Gonçalves Ribeiro e de Leila Pedraça Ribeiro.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DE MELO, profi ssão: psicólogo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 15/09/1988, 
residente e domiciliado na Vila Zat, São Paulo, SP, fi lho de Ramiro Luiz de Melo Neto 
e de Marielza Grigório Pereira de Melo. A pretendente: THAÍS DOS SANTOS LEITE, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 16/07/1992, residente e domiciliada na Vila Macedópolis, São Paulo, 
SP, fi lha de Davi Leite e de Alessandra Florencio Santos Leite.

O pretendente: MAURO LUIZ PINA JUNIOR, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 18/05/1989, residente e 
domiciliado na Vila Santo Antônio, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Luiz Pina e de Mirian 
Aparecida Tobias. A pretendente: CATARINA BARBOSA JORGE, profi ssão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: em Boa Viagem, CE, data-nascimento: 
12/02/1990, residente e domiciliada na Vila Santo Antônio, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco das Chagas Veras Jorge e de Francisca Barbosa Jorge.

O pretendente: MÁRCIO HIDEKI YONEMURA, profi ssão: dentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 31/05/1981, residente 
e domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Lauro Satoru Yonemura e de Toshico Oka 
Yonemura. A pretendente: GLEISE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de dentista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 02/05/1980, 
residente e domiciliada no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio da 
Silva e de Maria de Lourdes Simões Silva.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE GALINA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Piracicaba, SP, data-nascimento: 05/09/1981, residente 
e domiciliado em Piracicaba, SP, fi lho de Aristides Fernando Galina e de Edna 
Aparecida Jacintho Galina. A pretendente: VANESSA INÁCIO DE OLIVEIRA, profi ssão: 
turismóloga, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-
nascimento: 27/11/1981, residente e domiciliada no Jardim Guairaca, São Paulo, SP, 
fi lha de José Inácio de Olveira e de Neuza Aparecida de Oliveira.

O pretendente: CAIO VINÍCIUS GONZATTI SANT’ANNA, profi ssão: especialista de 
TI, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 
19/05/1990, residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Orlando 
Sant’Anna e de Marli Gonzatti. A pretendente: LUANA KAREN GARCIA, profi ssão: 
estilista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-
nascimento: 11/01/1990, residente e domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, 
fi lha de Ronaldo Gozzo Garcia e de Lian-Cler Felix Garcia.

O pretendente: OSMAN JALLOH, profi ssão: técnico eletrônico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Freetown, Serra Leoa, data-nascimento: 24/10/1995, residente e 
domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Abdulai Jalloh e de Kadiatu 
Jalloh. A pretendente: IRISMAR RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Camaçari, BA, data-nascimento: 18/12/1986, residente 
e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato Santos da 
Silva e de Maria Ivone Leal Rodrigues da Silva.

O pretendente: WILLIAN ZUANON, profi ssão: analista supply chain, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 30/07/1985, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Zuanon e de 
Odete de Lourdes Cucharro Zuanon. A pretendente: BRUNA REGINA NIERI, profi ssão: 
coordenadora fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, 
data-nascimento: 01/10/1988, residente e domiciliada no Jardim Santa Terezinha, São 
Paulo, SP, fi lha de Ismael de Oliveira Nieri e de Telma Regina Jose Nieri.

O pretendente: JOSÉ LUIZ MOREIRA FERREIRA, profi ssão: ajudante de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São José do Barreiro, SP, data-nascimento: 
13/11/1986, residente e domiciliado em São José do Barreiro, SP, fi lho de João Ferreira 
e de Maria Aparecida Moreira Ferreira. A pretendente: MARLENE MARIA DA SILVA 
ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Ibitiara, BA, data-
nascimento: 04/11/1982, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, 
SP, fi lha de Júlio Pedro Alves e de Valdite Maria da Silva Alves.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LUCAS CUNHA TOMAZETI, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 01/04/1992, 
residente e domiciliado na Vila Darli, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Tomazeti e de Sonia 
Aparecida da Cunha Tomazeti. A pretendente: CAROLINA VENANCINO MIGUEL, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/05/1997, residente e domiciliada na Vila Darli, São Paulo, SP, fi lha de Alex Miguel e 
de Alexandra Venancino.

O pretendente: SILVIO MARQUESANI PIRES, profi ssão: auxiliar administrativo junior, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
26/12/1966, residente e domiciliado na Vila Invernada, São Paulo, SP, fi lho de José 
Pires e de Helena Marquesani Pires. A pretendente: MARIA PAULA XAVIER DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar administrativo junior, estado civil: divorciada, naturalidade: em São 
Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1979, residente e domiciliada na Vila Invernada, São 
Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Xavier da Silva e de Ercilia Novas da Silva.

O pretendente: VINICIUS SOLANO MORAES DE CARVALHO, profi ssão: analista de 
sistemas, estado civil: divorciado, naturalidade: no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 
06/09/1977, residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Sergio 
Simão de Carvalho e de Isaura Marsen Moraes de Carvalho. A pretendente: ELAINE 
PEDROSO MIRANDA, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 03/03/1982, residente e domiciliada no Parque 
da Mooca, São Paulo, SP, fi lha de Maury Garcia de Miranda e de Maria Pedroso Miranda.

O pretendente: LINDOMAR MUNISIO DE SOUZA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Dom Basílio, BA, data-nascimento: 24/02/1978, residente 
e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Ezico Miguel de Souza e 
de Laureni Munisio de Souza. A pretendente: PATRICIA MARTINS LIMA, profi ssão: 
agente de recrutamento, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/02/1980, residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, 
fi lha de João Lima e de Francisca Creuza Martins Lima.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE RIJO DINIZ, profi ssão: engenheiro de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
20/07/1988, residente e domiciliado no Parque da Mooca, São Paulo, SP, fi lho de Jaime 
Lucio de Melo Diniz e de Teresa Maria Rijo de Oliveira Diniz. A pretendente: GIOVANNA 
ALBERICO, profi ssão: angenheira de produção, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 04/01/1987, residente e 
domiciliada na Casa Verde Média, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alberico e de Lindalva 
Fátima Cintra Alberico.

O pretendente: JORGE DA SILVA EUGÊNIO, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 26/12/1981, 
residente e domiciliado em São Caetano do Sul, SP, fi lho de Nilton Eugênio e de Vanda 
Nunes da Silva. A pretendente: ELINEIDE DE ALMEIDA SOUZA, profi ssão: industriária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 
18/04/1977, residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Joaquim de Souza e de Evangelista de Almeida Souza.

O pretendente: JEFFERSON DIEGO XAVIER DOS SANTOS, profi ssão: ajudante de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-
nascimento: 02/09/1989, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, fi lho 
de Manoel Messias dos Santos e de Ermelinda Célia Xavier dos Santos. A pretendente: 
MACIELLY NAIARA VELOZO DA SILVA, profi ssão: telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Limoeiro, PE, data-nascimento: 07/07/1993, residente e domiciliada na 
Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Ascilo Márcio da Silva e de Ivonete Velozo da Silva.

O pretendente: RODRIGO GONELA, profi ssão: gerente comercial, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 10/12/1985, residente 
e domiciliado na Quinta da Paineira, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gonela Filho e 
de Geni Gonela. A pretendente: DAIANE DA SILVA BRITO, profi ssão: fi sioterapeuta, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1986, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Valtemir da Silva Brito e de Sonia 
Aparecida da Silva Brito.

O pretendente: EDGAR LAVOR, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, naturalidade: 
em Lins, SP, data-nascimento: 21/02/1992, residente e domiciliado no Parque da Vila 
Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Ederson Lavor e de Márcia Aparecida Bortolotti Lavor. 
A pretendente: GABRIELA FELICE ROCHA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Campinas, SP, data-nascimento: 31/07/1991, residente e domiciliada 
em Campinas, SP, fi lha de Moacir Rocha e de Helena Maria Felice Rocha.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

As mulheres que atuam nos diferentes 
elos da cadeia do agronegócio já rom-
peram com os estereótipos e preconcei-

tos. São gestoras competentes, trabalhadoras 
motivadas e bastante conciliadoras, pois 
transitam entre o campo e a cidade com a 
mesma facilidade que harmonizam carreira e 
família. Foram essas algumas das conclusões 
da pesquisa “Todas as Mulheres do Agronegó-
cio”, encomendada pela ABAG – Associação 
Brasileira do Agronegócio, elaborada pela 
empresa de pesquisa IPESO, durante o 2º 
Congresso Nacional da Mulheres do Agronegó-
cio – Liderança Globalizada, Empreendedora 
e Integrada, realizado em São Paulo. 

O levantamento, que teve o patrocínio 
da Bayer, DuPont, Adama, Matsuda e Yara, 
revelou também que muitas exercem uma 
segunda atividade, demonstrando o quanto 
são empreendedoras. Ao mesmo tempo, as 
entrevistadas disseram que buscam uma 
renda extra fora da propriedade para não 
abrirem mão da paixão pelo campo. O estudo 
constatou também que as mulheres do agro-
negócio são resilientes e não se contentam 
com a posição já conquistada e querem ir 
mais longe. 

A maioria das 862 entrevistadas disse estar 
preparada para as posições de liderança e que 
se interessa também por aprimorar conhe-
cimentos sobre gestão empresarial, gestão 
de pessoas e fi nanças. A pesquisa revela 
um retrato atual e caracteriza um momento 
histórico do agronegócio brasileiro: a plena 
inserção feminina nas atividades executadas 
antes, dentro e depois da porteira, com o 
protagonismo tão sonhado pelas mulheres 
do campo há décadas. E, a julgar pelas ca-
racterísticas encontradas nesta pesquisa, em 
pouco tempo este estudo estará obsoleto, 
pelo dinamismo das mulheres do agronegócio 
e pela força de trabalho que já representam. 

Entre os dados revelados no levantamen-
to, destaca-se que 49,5% das entrevistadas 
atuam em propriedades classifi cadas como 
minifúndio, 26,1% em pequenas proprieda-

Mulheres que atuam
no agronegócio estão vencendo 

estereótipos e preconceitos
São gestoras competentes, trabalhadoras motivadas e bastante conciliadoras, pois transitam entre o 
campo e a cidade com a mesma facilidade que harmonizam carreira e família

des, 13,5% em médias e 10,9% em grandes 
fazendas. Por tipo de atividade, 73,1% traba-
lham dentro das fazendas, 13,9% nos elos da 
cadeia produtiva após a fazenda e 13% “antes 
da porteira”. Em relação ao tipo de atuação, 
73% das mulheres trabalham nas atividades 
dentro da propriedade rural, 3,7% atuam 
em cooperativas, 3,4% operam na área de 
insumos, 3% são fornecedoras de produtos 
ou serviços para a cadeia do agro, 2,8% são do 
comércio, 2,3% estão em segmentos ligados 
a governos, e 2,1% trabalham em atividades 
nos vários segmentos da agroindústria. 

Quanto à posição ocupada no negócio, 
a maioria, 59,2% das entrevistadas, é pro-
prietária ou sócia; 30,5% são funcionárias 
ou colaboradoras; e 10,4% são gestoras, 
diretoras, gerentes, coordenadoras ou atuam 
em funções administrativas. Apesar de o 
levantamento ainda detectar algum precon-
ceito em relação a atuação das mulheres no 
campo – 44,2% delas sentiram preconceito 
sutil, enquanto 30% acusam preconceito 

evidente –, um grupo grande (61,1%) disse 
não enfrentar nenhum problema de liderança 
por ser mulher. 

Na questão sobre as razões de escolher 
trabalhar na agropecuária, a pesquisa revelou 
que 36,2% das mulheres disseram ter optado 
pelo agronegócio por gostar da vida no campo, 
34% afi rmaram que já possuíam integrantes 
da família atuando na área, 15,6% já eram 
proprietárias ou sócias de propriedade 
rural, e 10,7% foram para o campo por ver 
na atividade uma oportunidade de trabalho. 

Por fi m, sobre as principais preocupa-
ções da mulher do campo, os temas mais 
relacionados foram: estabilidade fi nanceira 
(56,2%); sua saúde (53,6%); família (46,7%); 
equilíbrio entre vida familiar, profi ssional e 
social (38,4%); o futuro dos fi lhos (32,8%), 
e sua realização profi ssional (30,7%). Já 
sobre ambientes ou atividades que lhe dão 
maior satisfação, as respostas predominantes 
foram: família (73,2%); viagens (57,9%); 
trabalho (45,2%); e fi lhos (40,8%). 
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