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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:

Distrito - Itaim Paulista
Elisangela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

O pretendente: EDUARDO RIBEIRO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão se-
gurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Ribeiro da Silva e de Tereza Cristina da Silva. A 
pretendente: TÂNIA CRISTINA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/08/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Aparecido Rodrigues e de Dirce Biassi Rodrigues.

O pretendente: DANIEL KAIQUE ARCANJO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Rodrigues Ribeiro e de Elvira 
Paixão Arcanjo. A pretendente: BIANCA SOUZA CRISTIA SALGADO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/05/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Cristia Salgado e de Edleusa da Silva Souza.

O pretendente: ANTONIO FERREIRA DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Acarati, CE, no dia (29/10/1959), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira de Lima e de Ester Borges do Nascimento. 
A pretendente: ELIZABETH FATIMA LOPES, estado civil solteira, profi ssão tecnica de 
enfermagem, nascida em Itajubá, MG, no dia (10/11/1964), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amilton Luiz Lopes e de Aurea Aparecida Gomes Lopes.

O pretendente: ALLAN DE SOUZA HOLANDA, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
condutor, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dario Alvarenga de Holanda e de Maria Glória de Souza. 
A pretendente: SARA DOS SANTOS GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão en-
fermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/07/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de David de Jesus Gonçalves e de Maria Lourdes dos Santos.

O pretendente: WESLEY PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Pereira da Silva e de Vanda Caetano da 
Silva. A pretendente: FERNANDA PEREIRA BELO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Belo Filho e de Maria Jose Belo.

O pretendente: WILLIAM MARCONDES DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley Marcondes de Matos e de Teresa Ferreira 
Borges. A pretendente: ELIANE FERREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/01/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Lucas Ferreira Lima e de Maria Coqueiro Coelho Lima.

O pretendente: WESLEY VIANA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Shirlei Viana de Souza. A pretendente: ERLANIA 
DE ALENCAR ESTEVES, estado civil solteira, profi ssão dolar, nascida em Fortaleza, 
CE, no dia (02/02/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Esteves Filho e de Zilda de Alencar Esteves.

O pretendente: SEVERINO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em Vitória de Santo Antão, PE, no dia (06/09/1957), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leocadio Gomes da Silva e de Josefa Olindina da Silva. 
A pretendente: MARIA APARECIDA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão feirante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/05/1964), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Vieira de Souza Filho e de Laudicéa Ramos de Souza.

O pretendente: HENRIQUE DE ALMEIDA FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão tec-
nico em manutenção de elevadores, nascido em Santo André, SP, no dia (19/10/1985), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Soares de França 
e de Valdelice Mota de Almeida de França. A pretendente: DAIANE CRISTINA PEREI-
RA, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(22/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato Silva 
Pereira e de Kelly Cristina Vergilio.

O pretendente: JUNIOR ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aplicador de 
resina, nascido em São José da Tapera, AL, no dia (25/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Advilson Afonso da Silva e de Ivoneide Santos Rocha. 
A pretendente: TAÍS CARDOSO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão empacotadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Gonçalo da Costa Filho e de Vilma do Carmo Cardoso.

O pretendente: DANIEL AMERICO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1973), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Mariano Americo Pereira e de Marina da Silva Pereira. A pretendente: 
ALESSANDRA DA SILVA FARIAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/01/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Almir Santos de Farias e de Neusa da Silva Carvalho Farias.

O pretendente: JONATHAN MURILO DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/05/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genecildo Ramalho de Freitas e de Edna Aparecida Murilo. 
A pretendente: BEATRIZ FERNANDES DOS SANTOS MARTINS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Roque, SP, no dia (14/05/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Darcio Martins e de Eliane Ferreira dos Santos.

O pretendente: GUILHERME DE SÁ CAVALCANTE, estado civil divorciado, profi ssão 
autonoma, nascido em Catolé da Rocha, PB, no dia (22/03/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Sá Cavalcante e de Diná de Sá Cavalcante. 
A pretendente: GISELE DA CUNHA FELIPE, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/04/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Felipe Neto e de Maria Ivanilda da Cunha Felipe.

O pretendente: RICARDO BERTOLDO DE PAULO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Benjamin Belmiro de Paulo e de Dorca Bertoldo. A pretendente: 
MICHELLE MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/08/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Elisabete Maria de Jesus.

O pretendente: ÉLTON PINHEIRO PEIXOTO, estado civil solteiro, profi ssão lavador 
de auto, nascido em Guarulhos, SP, no dia (11/05/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Cesar Pires Peixoto e de Ione Pinheiro da Silva. 
A pretendente: RAQUEL MELO FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (31/05/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Erivando Ferreira Luz e de Maria Arlene Melo Ferreira.

O pretendente: CAIO HENRIQUE CARDOSO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico em comunicação, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1994), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson de Sousa e de Silvia Cardoso dos Santos. A 
pretendente: BIANCA OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão supervisora de 
telecomunicações, nascida em Poço Verde, SE, no dia (28/06/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Jesus Santos e de Alice Maria de Oliveira.

O pretendente: JOHNNY MARCOS COELHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (15/09/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademilson Aparecido dos Santos e de 
Cristiane Coelho Bonotto. A pretendente: AMANDA ARIANNE DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 
(07/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Leonidas 
da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido em Umuarama, PR, no dia (01/04/1974), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemicio Pereira da Silva e de Alice Pedro da Silva. 
A pretendente: REGINA MENDES TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/07/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Mendes Teixeira e de Alzira Mendes.

O pretendente: LUCAS ALVES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador de ônibus, 
nascido em Barra, BA, no dia (27/03/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Adelia Alves da Costa. A pretendente: ANDREZA FERREIRA MATOS, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1986), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Denivaldo Ferreira Matos e de Valdete Maria Matos.

O pretendente: ROBSON DE QUEIROS, estado civil solteiro, profi ssão DJ, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (13/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Pereira de Queiros e de Maria de Lourdes Lima de Queiros. A pretendente: 
PRISCILA MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (01/03/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valdomiro José dos Santos e de Marta Martins dos Santos.

O pretendente: LUCAS APARECIDO GABRIEL, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de 
equipe, nascido em Guarulhos, SP, no dia (20/03/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Gabriel e de Sonia Aparecida. A pretendente: MUNIK 
SANTOS PIRES, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Poá, SP, no 
dia (14/11/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonathan 
Machado Pires e de Jiselia Santos Pires.

O pretendente: DIOGO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão psicomotricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/10/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gernilson Durães da Silva e de Margarida Rodrigues dos Santos. 
A pretendente: ARIÉL GOMES SOARES, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/07/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Gilberto Soares e de Márcia Gomes Avelino Soares.

O pretendente: MARCOS ANTONIO COSTA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Araguaina, TO, no dia (25/02/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Costa Rodrigues e de Maria Jesus Costa Ferreira. 
A pretendente: LILIAN DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (02/01/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marlinho dos Santos Oliveira e de 
Elena dos Santos Oliveira.

O pretendente: LUCIANO AZEVEDO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão autono-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arildo José de Souza e de Aleli Azevedo Moreira. A pretendente: 
DANIELA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/02/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Agenir Secundino dos Santos e de Maria das Graças Batista.

O pretendente: MAURICIO DOS SANTOS AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/07/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armando Amaral e de Zenaide Maria de Jesus 
Santos. A pretendente: SUELLEN PATRICIA DOS SANTOS DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão engenheira de produção quimica, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(29/05/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto 
de Almeida e de Maria Diva dos Santos de Almeida.

O pretendente: ERONILDO JOSÉ DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Vitoria de Santo Antão, PE, no dia (13/05/1984), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Francisco da Costa e de Severina 
Barbosa da Silva. A pretendente: CLAUDIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Suzano, SP, no dia (13/12/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Zelia Maria de Jesus Leite.

O pretendente: OBERDAM SALES DE MATOS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Brasilia, DF, no dia (01/11/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar Silva de Matos e de Lucia Maria de Sales Oliveira. 
A pretendente: JULIANA DE OLIVEIRA JOSE, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/11/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laercio Aparecido Jose e de Adriana Regina de Oliveira.

O pretendente: DANIEL COSTA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, 
nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (09/10/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Pereira de Lima e de Diomara da Costa. A pre-
tendente: KATHLEEN CASTRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (07/11/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdinei Santos da Silva e de Ana Claudia dos Santos Pereira Castro.

O pretendente: GLAUCO DE OLIVEIRA CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão 1/2 
Ofi cial de Instalação, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/08/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Carvalho e de Maria Gesse 
Batista de Oliveira. A pretendente: PAULA MIRELLE MENDES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/02/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvana Mendes dos Santos.

O pretendente: IGOR CRISTIAN DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
logistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Severino da Silva e de Cristiane Rodrigues da Silva. 
A pretendente: ALINE BARRETO BRASILEIRO, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/05/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Gercino Brasileiro e de Solange Maria Gomes Barreto.

O pretendente: ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão agente 
funerária, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/07/1975), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Paulo dos Santos e de Raquel Ferreira dos Santos. A 
pretendente: ANA CAROLINA GUEDES DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
segurança, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/07/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto de Souza e de Yara Teresa Guedes dos Santos Souza.

O pretendente: JHONES SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão isolador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Cordeiro de Oliveira e de Ana Lucia da Silva. A pretendente: 
MICAELLI LUIZA SILVA DE NOVAIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valdemir Batista de Novais e de Alessandra da Silva Melo.

O pretendente: WESLEY OLIVEIRA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdinei Carvalho de Jesus e de Silvana Maria de Oliveira. A preten-
dente: KARINE BELINA DE JESUS COSTA, estado civil solteira, profi ssão secretária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alexandre da Silva Costa e de Cleusa Belina de Jesus Costa.

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

Lúcia Quintino (*)

Inspirado nas histórias de 
empresas que surgiram do 
nada e se tornaram “suces-

sos instantâneos”, ou mesmo 
na de pessoas que se sentem 
plenas e realizadas por estarem 
trabalhando em suas próprias 
empresas, você acredita que 
empreender é uma coisa incrível 
e que talvez esteja 
perdendo tempo 
em não ter tentado 
ainda.

Ou se já é em-
preendedor, sim-
plesmente não 
consegue enten-
der por qual moti-
vo a sua empresa 
ainda não decolou. 
O que acontece é 
que existem mui-
tos mitos sobre 
o empreendedorismo que nin-
guém fala.

Existe uma razão para as 
pessoas não contarem isso: 
ninguém gosta de admitir que 
se enganou em algo ou mesmo 
ouvir sobre o lado ruim das 
coisas. Isso não vende, não dá 
IBOPE.

As pessoas preferem se iludir 
com sonhos intangíveis do que 
encarar a realidade. A realidade 
que está muito longe dos “em-
preendedores de palco” que 
apresentam somente o lado bom 
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Existem muitos mitos sobre o 
empreendedorismo que ninguém fala

do empreendedorismo.
Como CEO da Segredos da 

Liderança, quero, nesse artigo, 
desmistifi car coisas que ouvimos 
por aí sobre empreendedorismo 
e te mostrar 8 mitos e mais um 
bônus sobre empreender.

Mito 1 – Qualquer um pode 
empreender - Apesar da pro-
pagação de “grandes nomes” 
de que basta acreditar no seu 

sonho, ter força 
de vontade, den-
tre outras coisas, 
a realidade não é 
assim. Pouquíssi-
mas pessoas estão 
preparadas e dis-
postas a “pagar o 
preço” de viver as 
condições iniciais 
de um negócio. É 
preciso preparo 
intelectual, emo-

cional e espiritual para lidar com 
todas as demandas que surgirão 
no caminho, principalmente 
consigo mesmo.

Mito 2 – Consigo trabalhar nas 
horas vagas - Para o sucesso do 
seu negócio não basta dedicação 
parcial. A lógica de um empre-
endedor é bem diferente de um 
CLT. Se você não concentrar 
100% da sua dedicação, a chance 
de dar errado ou demorar mais 
tempo que o esperado aumenta 
consideravelmente.

Mito 3 – Vou fi car famoso - 
Empreender não é ser famoso. 

Se você acredita que ficará 
famoso e é esse o seu objetivo, 
é melhor investir numa carrei-
ra artística. Existe uma gama 
enorme de empreendedores e 
empresários bem sucedidos que 
são completos desconhecidos 
na mídia.

Mito 4 – Eu faço meu horá-
rio - Seu expediente não será 
de 8 horas.

Algumas pessoas acreditam 
que ao se tornar seu próprio 
chefe conseguirão ter uma 
fl exibilidade de horários que 
não é praticada no trabalho 
tradicional. Isso sim é verdade. 
O que ninguém conta é que você 
trabalhará muito mais do que 
imagina e muito mais do que 
os outros.

Chegar sempre na mesma 
hora, fazer horário de almoço, 
sair ao fi nal do expediente, ter 
fi nais de semana livres não fazem 
parte da rotina de um empreen-
dedor no início. A empresa é sua 
e com isso demanda mais tempo 
realizando as atividades, gerindo 
pessoas, resolvendo problemas, 
delegando funções.

Mito 5 – Só preciso entender 
do meu negócio - Além de saber 
sobre o seu produto ou serviço, 
você precisará saber gerir seu 
tempo, pessoas, divulgar seu 
trabalho, ter conhecimento de 
gestão fi nanceira, marketing, 
liderança, dentre outras coi-
sas. Se não souber nada sobre 
esses temas terá difi culdades. 
Portanto, estude e se capacite 
o máximo que puder, busque 
boas formações e profi ssionais 
para lhe auxiliar.

Mito 6 – Sou empresário e 
agora não preciso estudar mais 
- Estude, estude, estude... e 
muito! Aprendizado constante é 
fundamental para o empreende-
dor. Para ter o próprio negócio 
não é necessário ter um extenso 
currículo, nem alta formação, 
visto que muitos dos empreen-

dedores de sucesso não possuem 
formação superior, por exemplo.

Entretanto, é necessário se 
qualifi car para o empreendedo-
rismo e isso signifi ca ter menta-
lidade empreendedora, entender 
sobre o mundo dos negócios, 
entender sobre o seu negócio, se 
desenvolver inte-
lectual, emocional 
e espiritualmente, 
estar atento as 
novidades e atualizações do 
mercado.

Mito 7 – Resiliência é papo 
de autoajuda - A pressão é uma 
constante, afi nal você precisa fazer 
o seu negócio dar certo e infeliz-
mente você irá errar. E talvez com 
uma frequência maior do que es-
pera. Alguns momentos precisará 
mudar a direção da sua empresa, 
liquidar sociedades ou parcerias, 
demitir e contratar pessoas.

Você passará por altos e baixos 
e precisará aprender a lidar com 
suas emoções. Toda história de 
sucesso é feita de vários fracas-
sos. Faz parte. Embora a maioria 
das pessoas tenham consciência 
disso, raramente aceitamos com 

facilidade nossas falhas. 
Não deixe que o problema ou 

fracasso te paralise. Considere 
primordial o seu investimento 
em autodesenvolvimento para 
aprender a lidar com as suas osci-
lações emocionais, aprimorar ha-
bilidade de superar e dar a volta 

por cima. Tenha 
frieza, analise o 
que deu errado, 
tire o aprendiza-

do necessário e bola pra frente. 
Seja resiliente. Lembre-se que 
existe vida após o fracasso e que 
é possível sim continuar.

Mito 8 – A família vai me 
apoiar - Esse, provavelmente, é 
o mito que mais impacta a vida 
de um empreendedor e que é 
menos contado.

Infelizmente, talvez a sua 
família e pessoas ao redor serão 
os que menos te encorajem ou 
te apoiem na sua “loucura” de 
empreender. Sim, a maioria das 
vezes você será visto como louco. 
Lembre-se que na sociedade o 
“esperado” é ser um executivo 
de sucesso numa multinacional.

Em especial no início do seu 

negócio, que coincidentemente 
são os mais difíceis, as pessoas 
se afastarão, não comprarão 
de você e talvez você se sinta 
sozinho. Fazer amizades com 
outros empreendedores prova-
velmente será um bom caminho 
para te ajudar.

Bônus - Empreender defi-
nitivamente não é o caminho 
mais fácil, entretanto é bastante 
recompensador. Construir o seu 
sonho e vê-lo se tornar realidade 
compensa todo o esforço investi-
do. Entenda que com dedicação, 
no futuro, você colherá os frutos. 
Contrate profissionais que o 
ajude a se desenvolver, seja por 
intermédio de workshops, treina-
mentos, coaching ou mentorias.  
Se prepare. Blinde sua mente. 
Invista em você. É importante 
acreditar que tudo dará certo. 
Sim, tudo dará certo se você 
acreditar e se dedicar para fazer 
acontecer.

E se precisar, conte comigo. 
Estamos juntos nesse jornada.

 
(*) - É especialista em Liderança 

e terapeuta sistêmica de 
empreendedorismo.
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A realidade que está muito longe dos “empreendedores de palco” 

que apresentam somente o lado bom do empreendedorismo.

Considere 
primordial o seu 
investimento em 
autodesenvolvimento 
para aprender 
a lidar com as 
suas oscilações 
emocionais, 
aprimorar habilidade 
de superar e dar a 
volta por cima.

Para o sucesso do seu 
negócio não basta 
dedicação parcial.
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