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Sucesso do cliente é
uma fi losofi a de vida
de algumas empresas

Clientecentrismo. Já 

ouviu este termo? 

É mais do que o conceito 
de ter o cliente como 
centro de todas as ações 

da empresa, é uma exigência 
de mercado e precisa ser uma 
obsessão. Ter o cliente como 
foco em todas as atividades 
de uma empresa não é para 
qualquer um. 

No entanto, para que isso 
aconteça, é essencial ter uma 
área dedicada, com um time 
que entenda e compreenda 
as suas necessidades. É o que 
chamamos de Customer Suc-
cess, que trabalha 100% para o 
cliente, respira seus problemas 
e angústias e só se tranquiliza 
quando tem certeza de que sua 
dor foi atendida. 

Entretanto, aqui no Brasil, 
muitas empresas ainda não 
investem neste departamen-
to. Mas as perspectivas são 
positivas. Um estudo realizado 
pela MindMiners, em 2018, e 
que ouviu 300 profi ssionais 
de CS, apontou que 86% das 
empresas que não possuíam a 
área desejavam desenvolvê-la 
o quanto antes.

Trabalhar com CS envolve 
empatia, boa energia e capa-
cidade de adotar o negócio do 
contratante como sendo seu. É 
o olhar de fora para dentro, que 
leva organização às necessida-
des do parceiro, analisa todo o 
cenário e, em seguida, senta 
junto à equipe para discutir 
sobre mudanças e melhorias. 
Em uma companhia ideal, este 
valor é tão forte que todas as 
áreas são consideradas CS. 

O mais bacana é que o re-

sultado é imediato: os clientes 
se sentem acolhidos, aprovam 
este relacionamento mais 
próximo e o melhor, não vão 
embora. Uma empresa não é 
apenas o produto ou a solução 
que ela oferece. É um conjunto 
de metodologias de trabalho 
apoiadas em boas práticas e 
experiência de mercado. 

Nesse sentido, é funda-
mental estar perto dos seus 
contratantes, organizando os 
times de CS para que os visitem 
periodicamente, ouvindo fee-
dbacks e pedidos dos usuários, 
e atuando como consultores de 
negócios, indicando os melho-
res caminhos e soluções da sua 
ferramenta que façam sentido 
para cada grupo. Além disso, 
é importante defi nir e acom-
panhar a jornada do cliente, 
garantindo engajamento, e o 
mais importante, mensurando 
os resultados e os impactos no 
negócio.

O Customer Success vai 
muito além de uma área ou 
departamento. Não basta ser 
uma empresa que foca no seu 
público. É necessário fazer a 
gestão desse relacionamen-
to. Independentemente do 
segmento da companhia, ter 
uma equipe focada em CS é 
essencial. Afi nal, quem não 
gostaria de ter suas necessi-
dades antecipadas e objetivos 
alcançados? 

E o CSM (Customer Success 
Manager) é responsável por 
garantir esse sucesso, com o 
menor ou nenhum atrito du-
rante a jornada. Pense nisso!

(*) - É Customer Success da Atlas 
Governance, plataforma

de governança corporativa.

Renata Baptista (*)

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 São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: BRUNO DE LIMA CAVALCANTI, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Expedito Duarte Cavalcanti e de 
Iraci Jacinta de Lima Cavalcanti. A pretendente: NATHANE DE ALMEIDA OLIVEIRA, 
profi ssão: assistente juridico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/09/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauricio 
Ferreira Oliveira e de Patricia Roberta Cardoso de Almeida Oliveira.

O pretendente: GERALDO HUGO DOS SANTOS, profi ssão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 17/02/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Madalena dos Santos. A pretendente: 
DIANA DE ASSIS SILVA, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: 
Remanso, BA, data-nascimento: 23/09/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz de Assis Silva e de Maria do Socorro Silva.

O pretendente: UCHE VINCENT OFFODILE, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Enugu-Nigeria, data-nascimento: 19/09/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ozoemena Samuel Off odile e de Dorathy 
Nwamaka Off odile. A pretendente: CRISTIANE MARIA PEREIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sonia Maria Pereira.

O pretendente: RAFAEL OSHIRO ANDRADE MELO, profi ssão: op.máquinas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Andrade Melo e de Denise Hokama Oshiro. A 
pretendente: SABRINA SILVA DE SOUZA, profi ssão: op.telemarkerting, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/2000, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Batista de Souza e de Edmaura Silva de Souza.

O pretendente: HAYSA TAKARA FREITAS, profi ssão: industriária, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Cidade de Anjo - Província de Aichi - Japão, data-nascimento: 09/06/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adriano Cornelio de Freitas Neto e 
de Tânia Sizue Souza Takara de Freitas. A pretendente: AYLA DA SILVA PEREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/12/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adail Galdino Pereira e 
de Edilma Branco da Silva Pereira.

O pretendente: JONAS QUEIROZ XAVIER, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Sergio Regimar Xavier e de Eulete Queiroz Lima. A pretendente: 
ADRIANE NOCENTINI ROTTA, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 28/06/1995, residente e domiciliada em 
Santo André, SP, fi lha de Silvio Rogerio Rotta e de Adriana Nocentini Rotta.

O pretendente: HUMBERTO BAPTISTA NOGUEIRA, profi ssão: restaurador de artes, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/06/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alberto Baptista Nogueira e de Ana Brigida Lopes. A 
pretendente: JÉSSICA DE SOUSA COELHO, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 09/07/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo de Assis Coelho e de Veronica Moreira de Sousa.

O pretendente: SAMSON NONSO ARIZE, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Onitsha- Nigeria, data-nascimento: 03/05/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de James Arize e de Anthonia Arize. A pretendente: CAMILA 
CRISTINA SILVA DE JESUS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Belo 
Horizonte, MG, data-nascimento: 01/12/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Claudinei Alves de Jesus e de Rosana Conceição da Silva.

O pretendente: RENATO APOLINARIO DA SILVA, profi ssão: aux. de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 04/10/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Carlos da Silva e de Selma Apolinario Gomes. A pretendente: 
ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Serra Talhada, PE, data-nascimento: 06/05/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Nivaldo dos Santos Silva e de Cleunice Ferreira dos Santos.

O pretendente: ADRIANO NICOLAU ALONSO, profi ssão: chaveiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Altevir Alonso e de Suely de Jesus Nicolau Alonso. A pretendente: 
FABIANA APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1986, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Nelson de Souza e de Maria das Graças Gomes de Souza.

O pretendente: TAISON GAMA SOBRINHO, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Joaquim Sobrinho e de Edilma Gama de Melo. 
A pretendente: GABRIELA SOUZA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Cristiano Leonardo de Souza Santos e de Leone Lima Rocha.

O pretendente: RICARDO DE OLIVEIRA PEREIRA, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdeir Aparecido Pereira e de Claudia de 
Oliveira Pereira. A pretendente: MARIA APARECIDA VIDAL SOARES, profi ssão: aux.
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Novo Oriente, CE, data-nascimento: 
24/11/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Soares de 
Souza e de Edileusa Vidal Soares.

O pretendente: LUCAS DIAS DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Leilson de Oliveira Santos e de Renata Pereira Dias Santos. A 
pretendente: MARIANNA QUINTINO SILVA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Givaldo Caetano da Silva e de Elaine Cristina Batista Quintino Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS DIAS, profi ssão: soldador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Elisio Medrado, BA, data-nascimento: 22/04/1958, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Paulo Dias e de Izabel Alves dos 
Santos. A pretendente: MARINEUSA DE SOUSA ROCHA, profi ssão: passadeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 29/05/1967, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José da Rocha e de Leni de Sousa Rocha.

O pretendente: ADEMIR DIAS SOLIQUE, profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Enes Dias Solique e de Maria Galante Solique. A pretendente: KASSIANE 
DO SOCORRO COELHO GONZAGA, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias de Jesus Gonzaga e de Sonia Maria Coelho Gonzaga.

O pretendente: WILSON TOME, profi ssão: aux. de logistica, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Marcia Tome. A pretendente: JANAINA AMARO DOS REIS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Antunes 
dos Reis e de Maria de Fatima Amaro dos Reis.

O pretendente: MATHEUS DOUGLAS DA SILVA CARLOS, profi ssão: jovem aprendiz, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Jorge da Silva Carlos e de Ivana Marciano 
da Silva. A pretendente: ANA LETÍCIA DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 01/08/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião da Silva e de Luzia Ana da Silva.

O pretendente: RENAN SOUSA LOPES FERRAZ, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Clerio Lopes Ferraz e de Elieni Sousa Lacerda. 
A pretendente: LEILANE CAMILLA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Romulo Jose Pereira Silva e de Katia Simonni da Silva.

O pretendente: VALTER DA COSTA MEIRA JUNIOR, profi ssão: coordenador de 
operação, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/06/1977, residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Valter da Costa Meira e 
de Clelia Maria Pereira. A pretendente: ADRIANA ANDRADE DOS SANTOS, profi ssão: 
gerente de recursos humanos, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 24/12/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdir 
Alves do Santos e de Bernadete de Andrade dos Santos.

O pretendente: WESNER JULIEN, profi ssão: servente de pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Republica do Haiti, data-nascimento: 18/02/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Barnabe Julien e de Marthe Jasmin. A pretendente: SUZE ZAMOR, 
profi ssão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 13/10/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benoit Zamor e de Suline Estan.

O pretendente: ROGERIO GAMARROS DOS SANTOS, profi ssão: aux.produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Aparecida Gamarros dos 
Santos. A pretendente: JACQUELINE CRISTINA PIRES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/02/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Silvio Luiz Pires e de Jane Silva de Oliveira.

O pretendente: JOSÉ APARECIDO GODINHO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Emilianópolis, SP, data-nascimento: 15/03/1955, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Ricardo Godinho e de Maria José 
Godinho. A pretendente: ISABEL PEREIRA, profi ssão: promotora de vendas, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1954, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moises Pereira e de Maria Santos Pereira.

O pretendente: WALLACE CARDOSO PEREIRA, profi ssão: analista de data center, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 30/08/1988, 
residente e domiciliado em Santo André, SP, fi lho de Sidney Pereira e de Maria Cardoso 
Pereira. A pretendente: BRUNA LOZZI, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Gino Lourenço Lozzi e de Jaide Laura Pereira Lozzi.

O pretendente: MICHAEL GOMES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cruzeiro do Oeste, PR, data-nascimento: 16/10/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cristina Maria Gomes da Silva. A pretendente: 
MARINA CAMPOS DE CARVALHO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Antonio de Carvalho e de Maria Silvia Martins 
Campos de Carvalho.

O pretendente: SEBASTIÃO JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Florida Paulista, SP, data-nascimento: 22/06/1959, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Odilon José dos Santos e de Ana Maria dos Santos. 
A pretendente: CARMELA DA SILVA SOARES BORGES, profi ssão: do lar, estado civil: 
viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1963, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião da Silva Soares e de Catarina da Silva Soares.

O pretendente: LUÍS CARLOS DE JESUS, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1971, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco de Jesus e de Olga Oliveira de Jesus. A 
pretendente: CRISTIANE SOUZA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Dionezia Souza.

O pretendente: BRUNO OLIVEIRA MARQUES, profi ssão: encanador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Pereira Marques e de Maria de Fatima Oliveira Clarindo Marques. 
A pretendente: BRUNA DA SILVA PAIXÃO, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Valmir Vasconcelos Paixão e de Adriana da Silva Paixão.

O pretendente: VALDEMIR JOSÉ DA SILVA VIEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Bacabal, MA, data-nascimento: 05/02/1972, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Vieira Filho e de Albertina Nasaré Vieira. A pretendente: ANA 
MARIA FRAZÃO MUNIZ, profi ssão: arrumadeira, estado civil: solteira, naturalidade: Coroatá, 
MA, data-nascimento: 01/01/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Muniz e de Benedita Frazão Muniz.

O pretendente: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO, profi ssão: aux.
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 18/03/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Ferreira dos Santos e de Amara 
Maria da Silva. A pretendente: ELIANE RIBEIRO, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1986, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Juvelino Ribeiro e de Aparecida Andresa Ribeiro.

O pretendente: JEAN GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: aprendiz, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/2001, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marques Oliveira e de Fabiana Gomes dos Santos. A 
pretendente: IZABEL XAVIER DE OLIVEIRA, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1999, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Silvio Ricardo de Oliveira e de Andrea Maria da Silva Xavier de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO CLAUDINO DE PAULA DOS SANTOS, profi ssão: estagiario 
administração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sivaldo Claudino dos Santos e de Cicera 
da Conceição Paula. A pretendente: TATIANE SIQUEIRA DE MOURA, profi ssão: aux.
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/10/1996, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Roque Idelfonso de Siqueira e de Antonia 
Pereira de Moura.

A pretendente: ANDRESSA FERERIRA BALCÃO, profi ssão: aux.produção, estado civil: 
solteira naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Sidney Ferreira Balcão e de Marli Batista da Silva Balcão. A pretendente: 
JOICE DE SOUZA LIMA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Marivaldo Lima e de Valdete Eduarda de Souza Lima.

O pretendente: FABIANO DA SILVA SOUZA, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jusceli Gonçalves de Souza e de Antonieta Grande da Silva Souza. A 
pretendente: LUCIANA HONORIA DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco da Silva e de Carmelita Honorio da Silva.

O pretendente: EVANDRO OLIVEIRA DE JESUS, profi ssão: montador dry wall, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ribeiro do Pombal, BA, data-nascimento: 12/03/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eronildes Silva de Jesus e de Maria Lindomar Oliveira 
de Jesus. A pretendente: LARISSA DOS SANTOS SANTANA, profi ssão: vigilante patrimonial, 
estado civil: solteira, naturalidade: Nova Soure, BA, data-nascimento: 10/03/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio de Santana e de Maria Clarice dos Santos.

O pretendente: PAULO JOSÉ ALMEIDA VILAR, profi ssão: farmaceutico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Terezinha, GO, data-nascimento: 30/08/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Renilson Santos Almeida e de Maria Rivonilde Gonçalo Vilar. A 
pretendente: JANIS MARIA FERREIRA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Socrates Cesar Ferreira Silva e de Ailde Pereira de Souza Silva.

O pretendente: JOÃO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: carpinteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maetinga, BA, data-nascimento: 19/07/1961, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Alvino Pereira da Silva e de Amélia Maria de Jesus. A pretendente: MAURA 
DE JESUS ROCHA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Maetinga, 
BA, data-nascimento: 23/10/1969, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João 
Rocha Dias Filho e de Venosina Maria de Jesus.

O pretendente: DANIEL CARVALHO JOSIAS, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 20/09/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Josias Filho e de Julia Borges de Carvalho 
Josias. A pretendente: MARLENE SOUSA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Iguai, BA, data-nascimento: 08/02/1974, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Justino José dos Santos e de Railda Felix de Sousa.

O pretendente: RAFAEL DO NASCIMENTO GABRIEL, profi ssão: meio ofi cial de refrigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Denis Pereira Gabriel e de Iara do Nascimento Gabriel. 
A pretendente: GLÁUCIA EMANUELE RIBEIRO PELEGRINO, profi ssão: cuidadora de idoso, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1978, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Pelegrino e de Telma Pelegrino.

O pretendente: RAIMUNDO INOCÊNCIO DOS SANTOS, profi ssão: empreiteiro de obras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Tobias Barreto, SE, data-nascimento: 17/11/1962, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Inocência dos Santos. A 
pretendente: APARECIDA DE JESUS FREITAS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Tobias Barreto, SE, data-nascimento: 24/08/1975, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de João Alves de Freitas e de Rosalia Maria de Jesus Freitas.

O pretendente: JEFFERSON SOARES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 15/11/2000, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Celio Soares da Silva e de Taliazir Maria Soares da Silva. O 
pretendente: ALLAN DE OLIVEIRA ALCANTARA, profi ssão: demonstrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto de Alcantara e de Nanci Marques de Oliveira.

E nem sempre as atitudes 
que estes profi ssionais 
adotam na sua rotina 

contribuem para o sucesso das 
vendas. Para Roberto Vilela 
(*), consultor empresarial e 
palestrante especialista na área 
comercial, existem ações preci-
sam ser observadas no dia a dia 
dos profi ssionais e ele destaca 
quatro erros comuns no setor:

 • Não estudar a empresa 

antes - Todos nós temos 
rotinas conturbadas e dias 
muito corridos. Mas uma 
pesquisa prévia sobre a 
empresa que você vai abor-
dar é a lição número um da 
prospecção. Ninguém con-
segue oferecer uma solução 
e ter chance de vendas se 
não conhecer a realidade do seu cliente em potencial. E hoje 
em dia contamos com diversos canais de pesquisa. Então 
não há desculpa para não entender o perfi l do seu prospect 
e realizar apenas uma apresentação impessoal;

 • Ser reativo após o envio de uma proposta - esse é um 
erro muito comum na rotina comercial. Após enviar a pro-
posta o profi ssional acha que já fez sua parte ou que vai ser 
inconveniente se continuar o contato. Na realidade é neste 
momento que ele precisa estar mais à disposição para tirar 
dúvidas ou negociar, além de não deixar o cliente esquecer 
da proposta oferecida;

 • Falta de bom senso nas abordagens - Muitos vendedores 
estão deixando de lado algo fundamental para a boa perfor-
mance, que é a observação. O cliente dá sinais de quando está 
aberto a uma negociação mais abrangente ou do momento 

Quatro erros de prospecção e 
abordagem para eliminar da sua rotina

Ser efetivo no contato com um possível cliente é um dos maiores desafi os dos vendedores

No mercado B2B, usar a tecnologia é fundamental para saber de que forma o prospect chegou à 

empresa, quais materiais ele já recebeu sobre o negócio.
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em que não está interessado na sua oferta. Identifi car estes 
períodos garante bom senso na abordagem, que não pode 
ser inconveniente, muito menos relapsa;

 • Não controlar as informações sobre a prospecção - Além 
de estudar a empresa, o profi ssional da área comercial deve 
saber de todos os detalhes da oferta que está em suas mãos. 
No mercado B2B, usar a tecnologia é fundamental para saber 
de que forma o prospect chegou à empresa, quais materiais 
ele já recebeu sobre o negócio. Controlar a jornada de compra 
é uma estratégia de inteligência da empresa e o profi ssional 
deve estar alinhado com ela. Não pode simplesmente abordar, 
mas saber os melhores caminhos e para gerar os resultados 
esperados.

(*) - É especialista nas áreas de gestão e estratégias comerciais. Atua com 
serviços de consultoria comercial, treinamentos vivenciais e palestras. É 

também autor do livro ‘Em Busca do Ritmo Perfeito’.

Dormir entre livros e sonhar com boas 
histórias. Em Nápoles, isso já é possível. Foi 
inaugurado no último dia 25 de maio o pri-
meiro “Book and Bed” da Itália, um hotel com 
conceito de livraria. O estabelecimento fi ca na 
Mooks Palace, na rua Luca Giordano, no piso 
superior da livraria Mondadori, em Nápoles, 

no sul da Itália. 
O projeto foi inspirado em um hotel com 

conceito de literatura que já existe em Tóquio, 
no Japão, desde 2016. O hotel em Nápoles 
oferece duas suítes, a Calvino e a Freud, cada 
uma com 45 metros quadrados e uma estante 
com 4 mil livros, incluindo obras dos anos 1700 

que integram coleções privadas.
“Nós brincamos com a ideia de não seguir ne-

nhuma ordem cronológica nem temática para 
a exposição dos livros”, disse Antonio Serpe, 
CEO da Mooks. O projeto de hotel-biblioteca 
pretende se expandir e abrir uma unidade e 
Milão e outra em Roma (ANSA).

Nápoles abre 1º Book & Bed, um hotel em livraria
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