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Os comerciantes estão 

se preparando para a 

temporada mais agitada 

do ano, que são as 

compras de Natal

Com um número cada vez 
maior de consumidores 
realizando compras on-

line, recursos adicionais estão 
sendo adotados para que os 
clientes não tenham atrasos na 
busca pelo que desejam, nem 
ao fazerem transações.

A temporada de compras 
de fi m de ano também é um 
grande evento para os cibercri-
minosos. Suas principais ativi-
dades de cibercrimes visando 
compradores e comerciantes 
nesta época são ataques de ne-
gação de serviço, invasões de 
ponto de venda e ataques por 
aplicativos na web. Mas estes 
crimes são apenas a ponta do 
iceberg. Durante toda a tem-
porada de férias, estima-se um 
aumento nos golpes pedindo 
por doações de caridade, ata-
ques de phishing por e-mail, 
sites falsos de compras, golpes 
por mensagens de texto e SMS, 
entre vários outros.

A América Latina, como 
uma das regiões com grande 
aumento de compras online no 
mundo, atrás somente da Ásia-
-Pacífi co, apresenta urgência 
na proteção adequada do co-
mércio eletrônico durante toda 
a temporada agitada de férias. 
Estima-se que até 2019, 151,1 
milhões de latino-americanos 
usarão o comércio eletrônico 
para comprar produtos e 
serviços,1 gerando vendas 
de aproximadamente US$ 85 
bilhões.2

O México é o segundo país 
em comércio eletrônico da 
região, atrás apenas do Brasil, 
cujas vendas representam 42% 
do total de vendas online da 
região.2 A Argentina segue 
mais atrás, em terceiro, porém 
é considerada como o mercado 
latino-americano que mais 
cresce neste segmento, com 
aumento na atual participação 
de 8,9% nas vendas totais da 
região para 14,16% até 2019.2 
Na América Central, a líder do 
mercado de compras online 
é a Costa Rica, o único país 
desta região onde mais de 
50% da população tem acesso 
à internet.2 A conveniência 
de fazer compras online para 
evitar aglomerações na Amé-
rica Latina é um fator muito 
importante. Na posição de 
líder do grupo, 20% ou mais 
da população da Colômbia pre-
fere fazer compras online para 
fugir das multidões, seguida 
do Brasil, Argentina, Chile e 
Equador.3

Então, além de verifi car seu 
saldo do cartão de crédito e 
fazer listas de compras, você 
também deve verifi car sua se-
gurança ao fazer suas compras 
de fi m de ano. Se você observar 
algumas regras simples, suas 
compras podem ser feitas de 
maneira segura e conveniente; 
veja abaixo:

Verifi que onde está

Nas últimas semanas, vimos 
que foi quebrado o WPA2, pro-
tocolo usado para proteger os 
dados que se deslocam entre 
o seu computador e os pontos 
de acesso sem fi o. Isso signifi ca 
que você deve pensar duas 

vezes ao fazer compras online 
usando o Wi-Fi público de um 
café ou lanchonete. Existem 
várias formas de interceptar 
sua conexão e usá-la para 
roubar suas informações de 
cartão de crédito, senhas e 
outros dados pessoais.

Adote proteções

Certifi que-se de que os seus 
dispositivos (computador, 
tablet ou smartphone) estão 
atualizados e com correções 
instaladas. Os provedores 
lançam atualizações do sistema 
operacional regularmente e 
muitos deles possuem corre-
ções de segurança importan-
tes, que protegem de ataques 
e explorações conhecidos. As 
mesmas medidas de seguran-
ça para notebooks também 
se aplicam aos dispositivos 
móveis.

Verifi que se a sua conexão 
é segura. Verifi que a barra de 
URL no seu navegador e veja se 
o endereço começa com http:// 
, e não http://, o que signifi ca 
que as transações são protegi-
das usando criptografi a SSL.

Além disso, cuidado ao fazer 
download de novos aplicativos 
durante esse período de férias, 
principalmente no caso de apli-
cativos que não são baixados 
das lojas ofi ciais de aplicativos 
Android ou Apple.

Compre em lojas 

conhecidas

Os comerciantes online de 
boa reputação usam transa-
ções seguras para permane-
cerem no mercado. Quando 
possível, use lojas que você co-
nhece. Mesmo assim, existem 
riscos que você pode evitar ve-
rifi cando o link da web (URL). 
Este é realmente o site da loja 
que você pretende acessar? O 
site parece normal? O nome 
está escrito corretamente? O 
URL termina com o nome da 
loja seguido de .com, .net ou 
outros domínios normalmente 
usados?

Acompanhe suas compras

É fundamental manter um 
registro de todas as suas com-
pras online, incluindo o URL 
da loja onde você comprou, o 
item adquirido e o valor pago. 
Eu sei que é uma tarefa chata, 
mas acredite, você fi cará feliz 
por ter feito isso se algum site 
for fraudulento e se você tiver 
que reivindicar o valor junto 
ao seu banco ou empresa de 
cartão de crédito.

Como aumentamos nossas 
compras e transações online e 
como nos conectamos mais às 
pessoas usando dispositivos in-
teligentes, temos que entender 
que essas conveniências tra-
zem riscos. Os cibercriminosos 
são determinados e informados 
sobre as últimas tendências e 
como explorá-las. É por isso 
que precisamos dedicar tempo 
para aprender e preparar nos-
sas compras, e alertar nossos 
amigos e familiares sobre esse 
assunto, para que nossas com-
pras de fi m de ano sejam com 
alegria e segurança.

1 Fonte: Statista
2 Fonte: Business

Insider Report
3 Fonte: KPMG

(*) É Diretor Sênior de Marketing da 
Fortinet América Latina e Caribe.

Precauções para compras 
online neste fi m de ano

Marc Asturias (*) 

News@TI
Curso sobre processamento de imagens de 
Drones 

@Nos dias 6 e 7 de dezembro, a capital paranaense sediará 
o Dronegócios Meeting Curitiba, um encontro na FIEP 

sobre Drones que vai contar com seminário, cursos e mostra 
de tecnologia. E dentre as atividades estará um treinamento 
sobre processamento de imagens obtidas com Drones. Para se 
trabalhar com imagens aéreas, além da escolha do Drone ideal 
para cada tipo de aplicação é essencial eleger o sensor e os sof-
twares adequados para o sucesso do seu processamento. Hoje, 
existem vários softwares no mercado, tais como o PhotoScan, 
Menci APS, Pix4D, Acute3D, Drone2Map.… Conheça neste curso 
os processos envolvidos e as características dos principais dos 
softwares de processamento de imagens de Drones. O instru-
tor será Francisco Nogara Neto, sócio fundador da Agropixel, 
empresa start up especializada na análise de dados e imagens 
para o agronegócio, hoje incubada na Universidade Estadual de 
Londrina (https://dronegocios.com/meeting-curitiba).

Mozart Marin (*)

Conhecer os desejos mais íntimos de seu público-alvo. 
Compreender, exatamente, de que forma uma campanha 
publicitária pode gerar maior impacto e contribuir para a 

decisão de compra dos consumidores. Superar técnicas de abor-
dagem convencionais que trazem sempre os mesmos resultados 
e inovar nos processos de Customer Relationship. 

Se é verdade que estes objetivos já rondam o universo de pro-
fi ssionais do marketing, empreendedores e gestores de negócios 
há décadas, o fato é que, nos últimos anos, tais metas deixaram 
de ser meras aspirações distantes para, com o suporte da neuro-
ciência comportamental, tornarem-se não só objetos de estudo, 
mas, propriamente, novos campos do conhecimento humano 
portadores de metodologias e estratégias inovadoras voltadas 
para a interpretação da mente do consumidor. 

Estou falando do Neurobusiness e de seu aliado direto, o Neu-
romarketing. Que tal analisarmos estes conceitos mais a fundo?  

Uma viagem ao cérebro primitivo
Para iniciar, precisamos, primeiramente, entender um compo-

nente crucial que serve de base para os estudos do Neurobusiness 
e Neuromarketing: o cérebro primitivo. De acordo com especia-
listas em Neurociência, é possível dividir a mente humana em 
três centros principais de acordo com o seu comportamento:

O cérebro racional: responsável pelo raciocínio, pelos pensa-
mentos em si;

O cérebro médio: responsável pelo sentir;
E, fi nalmente, o cérebro primitivo: instintivo, autocentrado e 

voltado para impulsos egoístas.
Dito isso, porque o cérebro primitivo é tão importante para 

os ramos de estudo do Neurobusiness e do Neuromarketing? 
Porque ele é um centro de tomada de decisões, de onde partem 
a maior parte de nossas escolhas. Neste sentido, busca-se analisá-
-lo, visando o desenvolvimento de estratégias que possam ser 
aplicadas no universo dos negócios.

Graças a estes estudos, hoje se sabe, por exemplo, que uma 
comunicação somente baseada nas características de um produ-
to não é sufi ciente. As marcas precisam ligar suas histórias aos 
desejos pessoais dos consumidores, construindo pontes entre 
os benefícios de um produto e estes anseios mais personalistas 
do cérebro primitivo. 

Em outras palavras, para o cérebro primitivo, não importa se 
um produto é bom, ele precisa ser bom para mim, compreender 
minhas necessidades pessoais, profi ssionais ou de minha empresa 
e atendê-las de modo personalizado.

Com tudo que vimos até aqui, já é possível perceber o quanto 
os estudos do Neuromarketing e do Neurobusiness são funda-
mentais para as ideias de Customer Success e do cliente como 
centro de um negócio, uma vez que, de acordo com estas novas 
percepções organizacionais, devemos entregar valor de modo 
constante para a nossa base de clientes e estabelecer diálogos 
cada vez mais individualizados. 

Analisando os conceitos e entendendo os processos
Após esta primeira etapa, podemos analisar, de modo mais apro-

priado, os conceitos irmãos de Neurobusiness e Neuromarketing. 
De modo bastante direto, Neurobusiness trata-se da união de 

estudos de neurociência, negócios e gestão empresarial, buscando, 
através de uma análise profunda dos processos cerebrais, entender 
como problemas em uma organização podem ser resolvidos de 
modo mais efi ciente, de que modo as empresas podem inovar na 
gestão de suas equipes, desenvolvimento de novos modelos de 
negócio e até no fortalecimento do posicionamento de mercado.

Em entrevista à Folha de S. Paulo, o psiquiatra e professor da 
Universidade Harvard, Srini Pillay, especialista em Neurobusiness, 
explicou que, até 2021, cerca de um quarto das grandes compa-
nhias norte-americanas deve adotar técnicas de Neurobusiness 
em questões como liderança, inovação e agilidade.

Por sua vez, seguindo a mesma linha de raciocínio, o Neuromarke-
ting tem como principal meta descortinar a mente do consumidor. 
Para tanto, são realizados estudos das reações cerebrais de pessoas 
quando expostas a campanhas, produtos, marcas e anúncios. 
Fazendo o uso de equipamentos que captam desde um desvio de 
olhar até o arrepio na pele, os pesquisadores do Neuromarketing 
são capazes de destrinchar percepções não expostas em palavras. 

Neurobusiness, Neuromarketing 
e a arte de desvendar a mente 

do consumidor
Entenda como estas tendências buscam dar um passo além no processo de compreender anseios e 
conquistar novos mercados

Fugindo dos modelos convencionais de pesquisa de mercado, 
o Neuromarketing busca dar um passo adiante no entendimento 
das tendências de consumo, na busca das “respostas ocultas” 
que não são expostas em questionários-padrão e no estudo das 
emoções. Trata-se, por fi m, de uma metodologia inovadora, para 
tempos em que os clientes exigem muito mais dos produtos antes 
de estabelecer relações de fi delidade.

Algumas técnicas centrais
Antes de concluir, vale a pena comentar algumas das técnicas 

principais do Neuromarketing que, aplicadas em um contexto 
de companhias voltadas para o Customer Success, compõem 
uma estratégia importante para o fortalecimento empresarial.

Vá além do produto
Como já comentado acima, não basta que concentremos nossas 

estratégias em abordagens centradas meramente na apresentação 
de nossos produtos ao mercado. Precisamos criar pontes entre 
os desejos mais individuais de nossos clientes, demonstrando 
como podemos auxiliá-los, de modo real, em suas vidas, sejam 
pessoais ou profi ssionais. 

O olhar direcionado e o poder do storytelling
Na hora de desenvolver campanhas, é interessante combinar-

mos imagens (de muito maior impacto) que direcionem a visão 
do cliente ao produto que estamos comercializando. A ilustração 
de um bebê em uma marca de fraldas, por exemplo, pode ser 
algo muito genérico. Mas um bebê que observe, na ilustração, a 
marca que está sendo comercializada de modo empático, pode 
contribuir na hora da tomada de decisões do cérebro primitivo.

Outra arma importante é o desenvolvimento de storytellings 
que criem conexão emocional entre marcas e consumidores.  

A busca pelas respostas ocultas
Uma das principais técnicas do Neuromarketing, também já 

indicada acima, consiste na busca pelas “respostas ocultas” dos 
consumidores. Por meio do uso de instrumentos para captar 
as reações dos clientes, os pesquisadores do Neuromarketing 
conseguem ir além das respostas tradicionais das pesquisas de 
mercado que, por diversas razões, podem omitir a verdadeira 
percepção de um consumidor sobre produtos ou campanhas.

Atenção, interesse e vínculo
Por fi m, de acordo com especialistas, o caminho do consumo 

segue três etapas principais: a chamada de atenção do cliente, a 
manutenção do interesse por meio da entrega de valor (Customer 
Success) e, por fi m, a criação do vínculo que se dá através da 
percepção de que determinada marca é “insubstituível”.

O Neuromarketing, e o grande cosmos do Neurobusiness tem 
auxiliado companhias de todo o mundo a se aprimorar em todas 
estas técnicas, além de contribuir para o desenvolvimento de 
modelos de gestão mais efi cientes e que levem em consideração 
as individualidades de colaboradores e gestores. É a ciência em 
prol do crescimento e, sobretudo, visando desvendar o maravi-
lhoso e complexo universo da mente humana.

(*) É atualmente ocupa a posição de Diretor Corporativo Comercial na empresa 
MV, empresa líder de mercado em sistemas de gestão de saúde.
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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

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: JOÃO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE NETO, estado civil solteiro, 
profi ssão funileiro, nascido em Delmiro Gouveia, AL, no dia (16/11/1984), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Edson Moura Cavalcante e de 
Divania Marques Cavalcante. A pretendente: DAIANE LEAL CANDIDO, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/11/1989), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gersino Candido e de 
Silvia Leal Candido.

O pretendente: MAHATMA VIEIRA TORRES BASTOS RAMOS, estado civil solteiro, 
profi ssão controlador de acesso, nascido em Irecê, BA, no dia (28/06/1992), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pedro Bastos Ramos e de 
Alexandra Vieira Torres Bastos Ramos. A pretendente: MIRIÃ DA SILVA CELESTINO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(31/05/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Levi Rodrigues 
Martins Celestino e de Giudet Martins da Silva Celestino.

O pretendente: MARCOS LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (02/11/1988), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almerindo Ribeiro Silva e de Áurea Ferreira Lima 
Silva. A pretendente: HELLEM DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
técnica em enfermagem, nascida em Paratinga, BA, no dia (24/04/1988), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emanoel Araújo de Almeida e de Elita 
Pereira dos Santos Almeida.

O pretendente: RICARDO NASCIMENTO VICTOR, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Santana do Mundaú, AL, no dia (17/09/1977), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Nascimento da Silva e de Josefa Victor da Silva. A 
pretendente: JONNYLD ANDRADE DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Irecê, BA, no dia (06/04/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Martins dos Anjos e de Hilda Andrade da Silva.

O pretendente: ADRIANO MIGUEL SCHMAEDEKER, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de produção, nascido em Santo Antonio do Sudoeste, PR, no dia (27/09/1985), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Theobaldo Schma-
edeker e de Teresinha da Silva Schmaedeker. A pretendente: GISELLE MAZZOLLI DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia 
(20/09/1978), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Roberto 
da Silva e de Rose Marie Pereira Mazzolli da Silva.

O pretendente: LUCAS CANUTO MACEDO, estado civil solteiro, profissão cabelei-
reiro, nascido em Cajamar, SP, no dia (03/07/1993), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Canuto Macedo e de Patricia Egidio Pereira 
Macedo. A pretendente: THAMIRES DA SILVA ANTONIO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (14/10/1997), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wagner Alves Antonio e de 
Sandrileide da Silva Antonio.

O pretendente: JOÃO FÁBIO LOPES SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
operador de produção, nascido em Amargosa, BA, no dia (23/06/1982), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joselito Oliveira Santos e de Suely 
Lopes Santos. A pretendente: VANESSA ZAGO ORTIZ, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de laboratório, nascida nesta Capital, SP, no dia (07/08/1998), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Levi Cordeiro Ortiz e de Maria 
Aparecida Zago Ortiz.

O pretendente: WILLIANS RODRIGUES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/02/1998), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Pereira Rodrigues e de Veronica 
Maria Barros de Araujo Rodrigues. A pretendente: LEIDIMAR SOARES DA COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em São João do Piauí, PI, 
no dia (27/09/1992), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juraci 
Martins da Costa e de Beronisa Soares da Costa.

O pretendente: EDVAL MARQUES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Crato, CE, no dia (28/06/1967), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Caetano Marques da Silva e de Joana Maria da Silva. A pretendente: 
MARIA ELIANE AMARO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, 
nascida em Mauriti, CE, no dia (23/05/1975), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Silva Filho e de Mirian Amaro Silva.

O pretendente: LUCAS DA SILVA PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de mecânico, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/01/1997), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato dos Passos e de Elaine 
Cristina da Silva dos Santos. A pretendente: ADRIELY DA SILVA OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, SP, no dia (11/01/1999), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João José de Oliveira 
e de Rosemary da Silva Oliveira.

O pretendente: JULIANO GERMANO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (17/11/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Germano Pereira e de Vilma Rosa 
Pereira Pereira. A pretendente: LUCIANE FERREIRA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão diarista, nascida em Alto Paraná, PR, no dia (04/07/1980), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Ferreira da Silva e de Maria 
Aparecida Gagliardi da Silva.

O pretendente: MATHEUS KEVIN ALVES DE ALENCAR, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (13/04/1993), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Alves de Alencar e de Eliana 
Maria Santiago. A pretendente: RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Osasco, SP, no dia (02/11/1997), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cleldio Ferreira de Souza e de 
Rosineide Leonardo dos Santos Souza.

O pretendente: DOUGLAS APARECIDO DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de carga e descarga, nascido nesta Capital, SP, no dia (08/03/1986), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Severino de França e de Maria 
Aparecida de Fatima Ramos França. A pretendente: RAFAELA ELIAS DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão babá, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (15/12/1984), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Delfi no José dos Santos 
e de Ana Isabel Elias.


