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O processo inicia 

com uma imersão no 

público-alvo que se 

procura encantar

Assim como um músico 
de renome precisa ter 
diversos fãs, que con-

sumam suas composições e 
produtos, as empresas – in-
dependentemente de seus 
tamanhos – buscam formas 
de encantar seus clientes 
e ter promotores de seus 
produtos e marca. 

Ainda que o mercado 
tenha espaço para os mais 
diferenciados produtos e 
serviços, engana-se quem 
acredita que há lugar para 
absolutamente tudo. Há a 
famosa afi rmação de Steve 
Jobs de que “os clientes não 
sabem o que querem, até que 
você mostre a eles”. 

Quando se inicia um novo 
negócio ou no lançamento de 
um produto ou serviço dis-
ruptivo, é preciso conhecer 
os clientes e compreender 
quais são as suas necessi-
dades para que produtos e 
serviços sejam criados de 
modo que, quando o cliente 
vir pela primeira vez, surja a 
percepção de “preciso muito 
disso”. 

E isso só é possível quando 
você envolve seu público-al-
vo no dia a dia da empresa, 
inclusive nos processos de 
produção e criação. Na Intuit, 
por exemplo, os processos de 
Customer Design Innovation 
e Design for Delight, simila-
res à metodologia de design 
thinking, fazem parte do 
cotidiano da empresa desde 
sua fundação, no desenvolvi-
mento das soluções ofertadas 
ao mercado. 

Na área de Marketing no 
Brasil, não foi diferente – 
pusemos o foco da nossa 
comunicação no profundo 
entendimento do nosso 
público-alvo, considerando 
o feedback de seus clientes 
para a alteração e a atuali-
zação de sua comunicação, 
desde peças de marketing 
digital e vídeos até seu site 
institucional. 

O processo inicia com uma 
imersão no público-alvo 
que se procura encantar. 
Na Intuit, normalmente são 
realizadas visitas ao local de 

trabalho do pequeno empre-
sário para acompanhar um 
pouco o seu dia, como ele 
se comunica, como fala de 
seu próprio negócio e qual é 
sua realidade e rotina diária. 

Mais tarde, após a análise 
de comportamento, as equi-
pes identifi cam quais são os 
pontos em que a empresa 
consegue oferecer soluções 
que podem signifi cativamen-
te benefi ciar o público-alvo 
e partem para a ideação e a 
criação de protótipos que 
solucionem os problemas 
encontrados. 

Segue-se para uma etapa 
de interação rápida, adap-
tando os protótipos aos fe-
edbacks do público-alvo até 
que se encontre a solução 
ideal e com maior aderência 
à necessidade identifi cada. 

No Marketing, a imple-
mentação desse processo 
na comunicação conseguiu 
gerar uma redução de cerca 
de 50% em custo de aqui-
sição de novos clientes no 
sistema de gerenciamento 
fi nanceiro, o QuickBooks. 

O feito foi possível devido 
aos esforços estarem ali-
nhados com o que o cliente 
espera e compreende, tra-
zendo maior proximidade 
da comunicação ao seu 
dia a dia – e assim sendo 
mais assertivo, eliminando 
possíveis retrabalhos com a 
implantação de novas ideias. 

O mundo dos negócios 
como um todo é regido por 
dois pilares: o de elevar a 
empresa e a marca a um 
patamar de reconhecimento 
e satisfação no seu campo de 
atuação, e o de apresentar aos 
consumidores conteúdos que 
eles identifi quem e reconhe-
çam como necessários para 
o seu crescimento ou como 
facilitadores do seu dia a dia.

É, portanto, essencial 
que as empresas comecem 
a focar a inclusão de seu 
público em sua rotina, já que 
esse cuidado no dia a dia de 
trabalho benefi cia tanto a 
empresa quanto o próprio 
cliente fi nal. 

(*) - É head de Marketing da Intuit 
Brasil, empresa multinacional com 

sede na Califórnia, que oferece 
sistemas para planejar e simplifi car 

a vida fi nanceira de pequenas 
empresas e pessoas que trabalham 

por conta própria. 

O papel dos 
consumidores na tomada 
de decisão empresarial 

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: RAFAEL GARCIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 24/09/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cassio Roberto dos Santos e de Izabel de 
Lima Garcia dos Santos. A pretendente: ADRIANA NAVA, estado civil solteira, profi ssão 
representante comercial, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 27/03/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Odair Nava e de Sonia 
Aparecida Rodrigues Tavora Nava.

O pretendente: BRUNO ROMANETTO DE NOVAES, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 24/11/1989, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Douglas Pereira de Novaes e de Katia 
Maria Ferron Romanetto de Novaes. A pretendente: GABRIELA NOGUEIRA DOS REIS 
LEITE, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
no dia 16/09/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Carlos Leite e de Maria Aparecida Nogueira Leite.

O pretendente: FERNANDO ROCHA QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
fi nanceiro, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 23/07/1991, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Raimundo Queiroz e de Alaide 
Maria Rocha Queiroz. A pretendente: JENNIFER DA SILVA MARQUES OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão contabilista, nascida em Taubaté - SP, no dia 07/04/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Marques Oliveira 
e de Maria Isabel Timotio da Silva.

O pretendente: HENRIQUE TAKESHI MASUTANI, estado civil solteiro, profi ssão tec-
nólogo eletricista, nascido em Santos - SP, no dia 02/01/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Minoru Masutani e de Tereza Yuriko Takamatsu Masutani. A 
pretendente: VANESSA KAZUMI IKEHARA, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, 
nascida em Mauá - SP, no dia 21/06/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Hidemori Ikehara e de Neide Masami Shomija Ikehara.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido em Santo André - SP, no dia 28/07/1970, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Luiz dos Santos e de Maria Botelho 
dos Santos. A pretendente: RITA DE CÁSSIA LEITE, estado civil solteira, profi ssão 
supervisora, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia 17/02/1975, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clarisvaldo Pedro Leite e de Benedicta 
Pedroso de Moraes.

O pretendente: CLEITON WANDERSON SOUTO TAVARES, estado civil solteiro, pro-
fi ssão engenheiro de software, nascido em Maceió - AL, no dia 25/02/1992, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Tavares e de Maria 
Valdete Souto Tavares. A pretendente: CIBELE YUMI SHOJI DA CRUZ, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira de software, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no 
dia 17/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Salzano da Cruz e de Helena Akiko Shoji da Cruz.

O pretendente: LUIZ CARLOS ALVES PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão aposen-
tado, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 23/11/1962, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves Passos e de Maria Catarina Alves 
Passos. A pretendente: MARIA DO SOCORRO SERAFIM DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em Areia - PB, no dia 12/04/1968, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Serafi m dos Santos 
e de Maria do Céu Marques.

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: VINICIUS BONFOCHI VINHAES, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 05/05/1991, residente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho 
de Maury Silva Vinhaes e de Elida Souza Bonfochi Vinhaes. A pretendente: BARBARA 
DE JESUS JARDIM VIANA, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 22/11/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Almir Jardim Viana e de Marieli de Jesus Viana.

O pretendente: EDUARDO REBELATO LOPES DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão 
professor universitário, nascido em Araçatuba - SP, no dia 07/05/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo Lopes de Oliveira e 
de Maria Nilse Rebelato Lopes de Oliveira. A pretendente: RAQUEL MAIA SANCHEZ, 
solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/09/1977, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Fernandez 
Sanchez e de Miriam Odria Maia Sanchez.

O pretendente: SAMIR HACKEBART GOULART, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Canguçu - RS, no dia 22/09/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Carlos Goulart e de Gladis Hackebart Goulart. A pretendente: 
ISABELA TELLES VORCARO CHAVES, solteira, profi ssão empresária, nascida em 
Belo Horizonte - MG, no dia 01/09/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Fábio Chaves Júnior e de Hélvia Telles de Almeida Vorcaro Chaves.

O pretendente: RAPHAEL CUNHA ALVES BARRETO, solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 22/11/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Alves Barreto e de Tereza Maria Cunha Alves 
Barreto. A pretendente: GABRIELA HARUMY BRANCO MIWA, solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Piedade - SP, no dia 04/03/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Miwa e de Lucia Helena Branco 
Miwa.

O pretendente: MURILO FAGGIANI DIB, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 25/09/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Michel Dib Neto e de Elaine Faggiani Dib. A pretendente: STEPHANIE 
BOSCARDIN GASPAROTTI, solteira, profi ssão administradora, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 27/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, Itatiba - SP, 
fi lha de Italo Gasparotti Junior e de Mara Cristine Boscardin Gasparotti.

O pretendente: LUCIO WALFRIDO ALEIXO DA SILVEIRA, divorciado, profi ssão 
médico, nascido em Fortaleza - CE, no dia 11/12/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Emidio da Silveira e de Raimunda Aleixo de 
Carvalho. A pretendente: MARIANA CIPULO, solteira, profi ssão médica, nascida em 
Presidente Prudente - SP, no dia 15/12/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Henrique Cipulo e de Meire de Fátima Germiniani Cipulo.

O pretendente: MAURICIO SADAO HARAGUCHI, divorciado, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/10/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Elio Haraguchi e de Masako Haraguchi. 
A pretendente: PAULA YUMI YAMADA, solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 15/01/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Paulo Takachi Yamada e de Eliane Maria Yukie Miyadahira Yamada.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: MARIO ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão designer 
gráfi co, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 20/07/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aguinaldo João da Silva e de Valdecir Jurema 
Roberto. A pretendente: LÍVIA ALVES DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Xique - Xique - BA, no dia 30/08/1994, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Ferreira dos Santos 
e de Silvéria Alves de Souza Santos.

O pretendente: ANDRÉ CARDOSO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 05/03/1980, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dorival Gonçalves e de Neide Cardoso 
Gonçalves. A pretendente: JÉSSICA BORGES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 09/04/1991, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wardemar José de Oliveira e de 
Sonia Regina Borges Viana.

O pretendente: ALLAN HENRIQUE SORIANI DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 27/03/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Sérgio de Lima e de Sirlene Soriani de 
Lima. A pretendente: ROSILEIDE SOÁRES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Janaúba - MG, no dia 03/03/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Barbosa e de Maria Soáres Farias Barbosa.

O pretendente: ROGERIO KITAHARA DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão 
assistente administrativo, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 12/03/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rogerio de Sousa e 
de Regina Reiko Kitahara de Sousa. A pretendente: LILIAN LEITE COSTA, estado civil 
divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 15/08/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Rodrigues 
Costa e de Maria Leite Costa.

O pretendente: ANDRÉ JHONATA DOS SANTOS COELHO, estado civil solteiro, 
profi ssão microempresário, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/01/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abdias de Sousa Coelho 
e de Ana Jesus dos Santos Coelho. A pretendente: KARINA DELPINTOR LUIZ, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia 13/10/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Vanderlei Delpinto Luiz 
e de Regina de Souza Gonçalves Menezes.

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
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Passamos por elas muitas 
vezes com os olhos no 
relógio. Podemos fi car 

ali por horas, estressados por 
atrasos ou greves, ou perdidos 
em um abraço de adeus, na ale-
gria de um reencontro. Mas, na 
era do “slow travel”, as estações 
ferroviárias conquistam maior 
atenção. A velocidade perdeu 
lugar para um turismo feito a 
pé, de bicicleta, ou que atra-
vesse fronteiras sobre trilhos, 
que prometa vista de diversos 
lugares. 

Da histórica Grand Central, 
de Nova York, a estação mais 
congestionada do mundo, com 
os seus 44 binários, até Mumbai, 
na Índia, com Chhatrapati Shi-
vaji, tombada como patrimônio 
da Unesco em 2004. O site 
“GoEuro” elegeu cinco estações 
ferroviárias como as mais belas 
da Europa, seja pela arquitetura 
assinada por grandes designers 
do passado, quanto pelo estilo 
e localização que já fazem a 
viagem valer a pena.
 1) Estação de St. Pancras 

(Londres): Inaugurada 
em 1868, a estação fes-
tejou 150 anos no último 
1º de outubro. Projetada 
por George Gilbert Scott, 
St Pancreas é um traba-
lho de arquitetuta gótica 
vitoriana. Ela foi moder-
nizada em 2007, quando 
se tornou a nova sede da 
Eurostar, ligando Londres 
a Paris e a Bruxelas, e 
hoje acolhe até hotéis e 
restaurantes de luxo;

 2) Amsterdam Central 

Station: Projetada pelo 
holandês Pierre Cuypers, 

Itália aparece no ranking com a Estação Central de Milão.

Confi ra as 5 estações de 
trem mais bonitas da Europa
O site “GoEuro” elegeu cinco estações ferroviárias como as mais belas da Europa, seja pela arquitetura assinada 
por grandes designers do passado, quanto pelo estilo e localização que já fazem a viagem valer a pena
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a estação foi construída 
em 1889 sobre uma ilha 
artifi cial, o que acabou 
atribuindo a ela a ca-
tegoria de monumento 
nacional. Realizada in-
teiramente com tijolos 
vermelhos, a faixada 
em estilo neorenascen-
tista holandês já choca 
à primeira vista, com 
decorações que celebram 
o passado marítimo da 
cidade;

 3) Estação de Liège-

Guillemins (Liège): 
Aberta pela primeira vez 
em 1842, a estação belga 
mudou completamente 
os ares em 2009 com a 

chegada da alta veloci-
dade. Ela passou por uma 
repaginada completa 
assinada pelo espanhol 
Santiago Calatrava, que, 
com suas grandes linhas 
de aço, vidro e cimento, 
transformou a estação 
em uma das obras de 
arquitetura contempo-
rânea mais interessantes 
do país;

 4) Estação Central de 

Antuérpia: Também na 
Bélgica, essa estação foi 
construída entre 1895 e 
1905, e apresenta uma 
mistura de estilos como 
o neobarroco, o neore-
nascentista e até o art 

nouveau. O edifício é 
uma obra do arquiteto 
Louis de la Censerie e do 
engenheiro Clement Van 
Bogaert;

 5) Estação Central de 

Milão: Inaugurada em 
1931, mistura diversos 
estilos em sua constru-
ção, mas o modernismo 
do século 20 foi sua 
principal inspiração. Os 
trabalhos de restrutu-
ração em 2005 deram 
luz a uma beleza que há 
tempos estava escondi-
da na estação, como os 
baixo-relevos assinados 
por grandes escultores 
italianos (ANSA).

Valdomiro Soares (*) 

Recentemente, uma polêmica envol-
vendo uma empresa de produtos farma-
cêuticos e o INPI chamou a atenção da 
organização humanitária internacional 
Médicos Sem Fronteiras (MSF). 

Segundo a MSF, a decisão do INPI de con-
ceder a patente do medicamento sofosbuvir 
à empresa Gilead Sciences foi equivocada.

O medicamento utilizado para tratar 
a hepatite C é de extrema importância 
para quem sofre com a doença. No Brasil, 
quase 700 mil pessoas não têm acesso ao 
tratamento devido ao alto custo. Por este 
motivo, a organização argumenta que 
monopolizando a patente do sofosbuvir a 
apenas uma empresa, dará controle a ela 
e limitará ainda mais o acesso à cura.

Porém, nestes casos, é possível intervir 
e o MSF tomou medidas precatórias sobre 
o assunto. Diante da situação, o órgão 
solicitou ao governo brasileiro que emita 
uma licença compulsória para permitir 
que outros fabricantes possam produzir o 
remédio, diminuindo custos e facilitando 
a aquisição do mesmo.

O licenciamento compulsório nada mais é 
do que uma “quebra de patente”, necessária 
neste caso. Ela permitirá uma suspensão 
temporária do direito de exclusividade 
da Gilead Sciences sobre o medicamento 
e dará acesso para que outros fabricantes 
de genéricos possam produzir o sofosbuvir.

Esta medida é acionada somente pelo 
governo do país que concede a patente, 
depois que a mesma é declarada de inte-
resse público. Neste caso da hepatite C, o 

governo brasileiro estabeleceu como meta 
a erradicação da doença até 2030, por este 
motivo, os preços altos do tratamento 
preocupam o MSF, caso ele fi que limitado.

Além disso, antes do decreto de uma 
licença compulsória, o governo propo-
nente está instruído a tentar negociar 
com o titular da patente. Somente se a 
negociação não obtiver sucesso, a patente 
será licenciada compulsoriamente. No 
entanto, o detentor da mesma receberá 
uma remuneração fi nanceira justa pela 
exploração do seu invento. 

O que cabe a nós questionarmos: neste 
caso, seria o dinheiro mais importante do 
que a saúde pública?

 
(*) - É presidente do Grupo Marpa – Marcas, Patentes 

e Gestão Tributária.

Licenciamento compulsório de patentes
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