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A força do
networking feminino

Nos últimos tempos, muitas 

entidades e institutos de 

pesquisa têm abordado a 

questão da desigualdade 

de gênero

Contudo, ainda são poucas 
as ações efetivas para 
mudar essa realidade. 

Logo, em vez das mulheres 
esperarem que as empresas 
se conscientizem e realmente 
enxerguem o quão benéfi co é 
inseri-las em cargos de lide-
rança, elas devem arregaçar as 
mangas e partir para ação, como 
por exemplo, criando uma rede 
de “networking feminino” com-
posto por profi ssionais em altos 
cargos de gestão e infl uentes. 

Claro que a divulgação de da-
dos que mostrem a desigualdade 
e a discussão sobre isso é de 
extrema importância e não pode 
parar, mas é preciso também que 
as mulheres se tornem de fato 
protagonistas das suas carrei-
ras. Um movimento simples é 
investir em uma rede de apoio 
formada por outras profi ssionais 
infl uentes e não fi car presa ape-
nas no networking tradicional, o 
qual provavelmente será forma-
do em sua maioria por homens. 

Segundo estudo das universi-
dades Notre Dame e Northwes-
tern, mulheres que possuem um 
grupo de apoio sólido formado 
por outras profi ssionais têm 
mais chances de atingir posições 
de liderança de alto escalão. Isso 
ocorre porque a comunicação 
entre as mulheres fl ui de forma 
clara, objetiva e com padrões 
que elas reconhecem. Diferen-
temente do que acontece em um 
networking normal. Sem falar 
que elas possuem a capacidade 
de se colocar no lugar da outra 

e entender as difi culdades em 
romper o famoso Teto de Vidro. 

Além disso, essa rede pode 
ajudar a responder questões, 
como: de que forma posso dizer 
ao chefe ou ao recrutador que 
planejo ter uma família no futu-
ro?; como saber se a organização 
pretendida realmente promove 
a igualdade de gêneros?,etc. 
Para se ter ideia, ainda segundo 
a pesquisa, mais de 75% das 
mulheres de alto escalão eu 
possuíam fortes laços com um 
círculo interno dominados por 
outras profi ssionais. 

Mas, atenção! Não se deve 
deixar de lado o tradicional 
networking composto pela 
variedade de gêneros, mais ter, 
em paralelo, um círculo inter-
no de confi ança. Até porque, 
segundo o estudo, aquelas que 
possuem esse tipo de rede de 
apoio têm um nível esperado 
de colocação no emprego 2,5 
vezes maior do que as mulheres 
com um networking limitado 
ou “dominado” por homens, 
enquanto para os homens basta 
apenas eles terem uma grande 
rede de contatos, independente 
do gênero, para terem 1,5 vezes 
mais chances de ganhar uma 
posição de alto escalão do que 
os outros homens. 

As conexões masculinas são 
importantes para saber sobre 
oportunidades de emprego e 
movimentações de mercado, 
já a rede de apoio feminino 
ajudará efetivamente a mulher 
a alcançar cargos de liderança 
e avançar na carreira. Então, 
mãos à obra!

(*) - É CEO da ProFitCoach, Master 
Coach Certifi ed pela International 

Coach Federation (ICF) e Sócia-fun-
dadora do Grupo Nikaia.

Eliana Dutra (*)
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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:
O pretendente: PAULO JOSÉ ALMEIDA VILAR, profi ssão: farmaceutico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santa Terezinha de Goiás, 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.

A pretendente: JÉSSICA DE CARVALHO SAMPAIO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de João Gilberto Pereira Sampaio e de Bernadete de Carvalho Sampaio. 
A pretendente: GABRIELLE MARTINS DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Lourival Oliveira da Silva e de Rosinei Martins Adolfo.

O pretendente: RAIHÉLITON DOS SANTOS CERQUEIRA CARLOS, profi ssão: 
vigilante, estado civil: solteiro, naturalidade: Cruz das Almas, BA, data-nascimento: 
27/03/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Helio Brandão Carlos 
e de Raidilza dos Santos Cerqueira Carlos. A pretendente: ALLINE MARTINS 
RODRIGUES SANTOS, profi ssão: biomédica, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Edson Rodrigues dos Santos e de Luciana Assis Martins.

O pretendente: LUIS KELVIN DA SILVA SOUZA, profi ssão: caldeireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Romão de Souza e de Maria Sergineide 
da Silva Souza. A pretendente: JENIFFER FERNANDA QUINTINO, profi ssão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/09/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Zeila Fernanda Quintino.

O pretendente: HENRIQUE MATEUS ARAUJO DE SOUSA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Brasil de Sousa e de Maria 
Rocha de Araujo. A pretendente: TEREZA RAQUEL LAMENHA ALVES, profi ssão: 
esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: Itanhaém, SP, data-nascimento: 
31/07/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Mario de Lima 
Alves e de Andreza Lamenha dos Santos.

O pretendente: GUILHERME VICENTE GOMES, profi ssão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Wagner da Silva Gomes e de Rosimeire Vicente de Souza 
Gomes. A pretendente: NATHÁLIA MORETO FERREIRA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauricio André Ferreira e de Patricia Moreto da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO SILVA DOS SANTOS, profi ssão: instalador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jaguaquara, BA, data-nascimento: 21/07/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Almerindo Bispo dos Santos e de Luzia Silva 
dos Santos. A pretendente: PÂMILA DE JESUS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 06/03/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Bispo dos Santos e de Julia de Jesus Santos.

O pretendente: AVERALDO ALVES DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 11/10/1954, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves da Silva e de Antonia Alves da Silva. 
A pretendente: RITA DE KACIA SOUZA, profi ssão: diarista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Paulista, PB, data-nascimento: 02/08/1964, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Margarida Francisca de Souza Santos.

O pretendente: NILSON DORIVAL ALEXANDRE FILHO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nilson Dorival Alexandre e de Jovelina de Jesus 
Andrade Alexandre. A pretendente: GISLAINE SOUSA PAIXÃO SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Celso Paixão Santos e de Cicera Sousa Damaceno.

O pretendente: MÁRCIO PAULO DE PAIVA, profi ssão: porteiro/vigia, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Félix de Minas, Ex-Frei Jorge, MG, data-nascimento: 09/10/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Fialho de Paiva e de Maria Paula Barbosa. 
A pretendente: IRISLAINE DIAS SIMÃO, profi ssão: comerciante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1980, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Joaquim Esperidião Simão e de Ana Dias de Assis Simão.

O pretendente: PAULO HENRIQUE SANTOS AMARAL, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 22/12/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Neves Amaral e de Cristiana Pinto 
dos Santos. A pretendente: NICOLE APARECIDA DO NASCIMENTO SATILIO DE 
OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/03/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Satilio de Oliveira e de Delba Aparecida do Nascimento.

O pretendente: BRUNO RIBEIRO DE SOUZA, profi ssão: eletrecista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Sergio de Barros Souza e de Maria Celeste Ribeiro de Souza. A 
pretendente: TAMYRIS DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: manicure, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Alfredo Ferreira da Costa e de Rita Cassia dos Santos.

O pretendente: ALESSANDRO PRADO GARIBALDE, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/01/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Garibalde e de Maria Aparecida do Prado 
Garibalde. A pretendente: ESINÉA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: copeira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/07/1977, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elias Pereira dos Santos e de Ernestina 
Fernandes dos Santos.

O pretendente: JEFERSON CORDEIRO DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Cordeiro dos Santos e de Creusa da 
Silva Cruz. A pretendente: JOICE BERTODO DA SILVA, profi ssão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jeronimo Bertodo da Silva.

O pretendente: ALEX ESCARPIM DE ALMEIDA, profi ssão: técnico eletronico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Moisés Teodoro de Almeida e de Márcia 
Noronha Escarpim de Almeida. A pretendente: JESSICA BASTOS DA SILVA, profi ssão: 
assistente de escrita fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Bastos da Silva e de Rosi Consolini de Mattos Silva.

O pretendente: DANIEL SANTANA PRAINHA, profi ssão: enc. adminitrativo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mauro Prainha e de Divina Alice Santana Prainha. 
A pretendente: ANA DARK DA SILVA SANTOS, profi ssão: aux. de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 13/01/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alexandre José dos Santos e de 
Marilene Aurora da Silva Santos.

O pretendente: EDMILSON TOMAZ DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Nova Iguaçu, RJ, data-nascimento: 17/08/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Argemiro Tomaz de Oliveira e de Maria da Conceição 
de Oliveira. A pretendente: ROSANA VIANA DIAS, profi ssão: técnica de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1972, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benedito José Dias e de Miriam Lopes Viana Dias.

O pretendente: AURÍ PEREIRA PAIXÃO, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ourolândia, BA, data-nascimento: 20/07/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Andre Nunes Paixão e de Tereza Miranda Pereira. A pretendente: 
FERNANDA XAVIER DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Pindobaçu, BA, data-nascimento: 07/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Samuel Alves dos Santos e de Helena de Jesus Xavier.

O pretendente: JOSÉ WANDERLEY DA SILVA, profi ssão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jurema, PE, data-nascimento: 07/10/1976, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero Laurentino da Silva e de Maria Quiteria 
da Silva. A pretendente: AUDINA TAVARES DA CUNHA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luis Cunha Neto e de Teresa Alves 
Tavares da Cunha.

O pretendente: JONAS SILVEIRA SOUZA E SILVA, profi ssão: vendedor de auto 
peças, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/10/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcio Artone Souza e Silva e 
de Solange Silveira dos Santos Souza e Silva. A pretendente: ERICA DA SILVA 
SANTOS, profi ssão: op. de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elson 
Cavalcante dos Santos e de Marynice de Jesus da Silva.

O pretendente: ROGER HENRIQUE SZTUKALSKI SENA, profi ssão: aux. de PCP, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Josiel Pedreira Sena e de Raquel 
Sztukalski Sena. A pretendente: BIANCA GLAVINA HONORATO SOARES, profi ssão: 
aux. de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Honorato Soares Filho e de Miriam Glavina Honorato Soares.

O pretendente: ADILTON ONÓRIO DOS SANTOS, profi ssão: comprador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Piraí do Norte, BA, data-nascimento: 03/09/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ailton Onório dos Santos e de Maria da Conceição 
Jesus dos Santos. A pretendente: JOICE ROSA CHONG, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Won Chol Chong e de Maria Rosa Chong.

O pretendente: FAGNER PEREIRA VAREJÃO, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Rozenildo Miranda Varejão e de Marlene Pereira Varejão. A 
pretendente: MÁRCIA DIAS SIMÃO, profi ssão: assistente social, estado civil: solteira, 
naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 05/10/1985, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Esperidião Simão e de Ana Dias de Assis Simão.

O pretendente: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA NASCIMENTO, profi ssão: engenheiro 
civil, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edison Mendes do Nascimento e 
de Marleide Oliveira Nascimento. A pretendente: DEUSÉLIA DOS SANTOS MENDES, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Ibipitanga, BA, data-nascimento: 
26/12/1994, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Valdir Mendes Gomes e 
de Elenice Cândida dos Santos Gomes.

O pretendente: JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Geraldo dos Santos e de Elísia Alves dos 
Santos. A pretendente: KETHELIN NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Cardoso dos Santos e de Josilda do 
Nascimentos Santos.

O pretendente: PEDRO GONÇALVES DE CARVALHO FILHO, profi ssão: manobrista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Antonio Gonçalves, BA, data-nascimento: 
13/02/1978, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gonçalves de 
Carvalho e de Maria Madalena Lopes de Carvalho. A pretendente: WILMA DA SILVA 
RIBEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, 
data-nascimento: 18/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nilton 
Lopes Ribeiro e de Maria Lucia Silva Ribeiro.

O pretendente: MARCIO RICARDO SOARES FERREIRA, profi ssão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 03/01/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Severino Ferreira e de Maria Severina de 
Carvalho Soares. A pretendente: VIRGINIA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: aux. de 
cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 27/05/1975, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Batista Alves de Oliveira e de 
Irene Josefa da Silva de Oliveira.

O pretendente: ANGELO RAMOS DE FIGUEREDO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Joaquim de Figueredo e de Marinalva 
Ramos de Figueredo. A pretendente: MARQUILENE RODRIGUES LIMA, profi ssão: 
técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/03/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João 
Rodrigues Lima e de Maria Izabel Lima.

O pretendente: ADERLAN DE JESUS SANTOS SILVA, profi ssão: aux. de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adelanio Santos Silva e de Valdineide 
Bispo de Jesus. A pretendente: GRASIELE LIMA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson Francisco da Silva e de Giselle Lima Pinto.

O pretendente: FÁBIO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Linhares, ES, data-nascimento: 08/05/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rosalia Pereira dos Santos. A pretendente: 
SOLANGE COSTA VENANCIO CANCIAN, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Eunapolis, BA, data-nascimento: 25/06/1973, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Rocha Venancio e de Edite Miranda Costa 
Venancio.

O pretendente: ATAIDE MATIAS DOS SANTOS, profi ssão: policial miltar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elias Francisco dos Santos e de Maria Adelia 
Matias dos Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Pedro-Garanhuns, PE, data-nascimento: 
23/02/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Luiz de Souza 
e de Cleonide Alves da Silva.

O pretendente: EMANUEL DE BRITO LOURENÇO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mulungu, CE, data-nascimento: 27/12/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Lourênço Filho e de Margarete de Brito. A 
pretendente: ESTHER FERNANDES GABRIEL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nascimento: 06/01/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Sidney Gabriel e de Irene Cristina 
Fernandes Gabriel.

O pretendente: EDUARDO JUSTINO DA SILVA, profi ssão: dedetizador junior, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Justino da Silva e de Maria Gorete 
Arcanjo da Silva. A pretendente: STEPHANIE SANTANA DOS REIS, profi ssão: op. 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/10/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ubirajara Lopes dos 
Reis e de Elizangela Maria de Santana.

O pretendente: ROBSON ROSA DE OLIVEIRA, profi ssão: operador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Therezinha Rosa de Oliveira. A 
pretendente: CÍNTIA DA SILVA GUERRA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1977, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jair da Silva Guerra e de Rute da Silva Guerra.

O pretendente: MATEUS AVILA GOMES JUNIOR, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/06/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mateus Avila Gomes e de Luciana Carvalho de 
França Avila. A pretendente: MONICA DA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/2001, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aldias Francisco do Nascimento e de 
Maria Conceição da Silva Nascimento.

O pretendente: ARTHUR SILVEIRA RAMALHO, profi ssão: educador físico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Leandro Ramalho e de Mileine Lima da Silveira 
Ramalho. A pretendente: PALOMA DE AQUINO NUNES, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1992, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Jaceilmo Pereira Nunes e de Nubia Lafaeth 
Alves de Aquino.

O pretendente: MARCELO DE SOUZA, profi ssão: mecânico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-dascimento: 03/03/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José de Souza Neto e de Raimunda Juvina 
de Souza. A pretendente: ISABELA CAROLINA DE FARIAS, profi ssão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Angelo de 
Farias e de Luciamara da Silva.

Rubens Daniel (*) 

Não é mais possível pensar 
em silos quando se fala 
em conhecimento, de-

sempenho e processos. Ferra-
mentas colaborativas permitem 
formar equipes mais diversifi -
cadas, distribuídas e móveis, 
que geram mais inteligência 
e transformam os negócios. A 
produtividade hoje é baseada 
em mobilidade, colaboração, 
inteligência e segurança. 

Mas com tantas informações 
sensíveis sendo compartilhadas 
em chats, reuniões online, ar-
quivos, e-mails e redes sociais 
corporativas, em dispositivos 
diversos, a segurança é funda-
mental, com o uso de soluções 
que garantam privacidade, 
transparência e controles de 
usuários, identifi cando, inter-
ceptando e respondendo às 
ameaças. A concorrência é acir-
rada, a espionagem industrial é 
uma realidade e os hackers es-
tão de prontidão, monetizando 
seus ataques.

Além dos ataques externos, 
também é preciso proteger os 
dados corporativos contra vaza-
mentos acidentais provocados 
pelos funcionários, criando re-
gras para o compartilhamento 
e funcionalidades como copiar/
colar, garantindo a segurança 
da informação em todo o seu 
ciclo de vida.

Quando uma empresa é alvo 
de um ataque cibernético e as 
soluções de segurança não con-
seguem impedir o vazamento de 
dados, as principais consequ-
ências, segundo a consultoria 
Deloitte, são a desvalorização da 
marca, perda de valor no rela-
cionamento com cliente, queda 
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Saiba como garantir a segurança 
no uso de ferramentas colaborativas

Colaboração é a atual palavra de ordem para o sucesso dos negócios

no valor da receita por conta 
dos contratos perdidos, perda 
de propriedade intelectual ,au-
mento do prêmio de seguros e 
aumento do custo do crédito.

Brad Smith, presidente da 
Microsoft, ressalta que hoje 
o trabalho mais demorado e 
desafiador nas operações de 
segurança é identifi car e corri-
gir ameaças antes que elas se 
espalhem, junto com o controle 
de acesso a dados confi denciais, 
sem afetar a produtividade. Ele 
também destaca que a segurança 
é cada vez mais um trabalho de 
equipe, uma responsabilidade 
compartilhada, reunindo dados 
de inteligência de todas as redes 
por onde trafegam os dados, 
empresa, parceiros e clientes. 

Nenhum líder de negócio, em 
sã consciência, pode colocar a 
sustentabilidade fi nanceira da 
sua empresa em risco por se 
descuidar da segurança ciber-
nética. E, ao mesmo tempo, não 
pode prescindir de ferramentas 
de colaboração. A boa notícia 
é que é possível colaborar com 

segurança.
Inovadoras soluções de Se-

curity Assessment analisam 
o uso das ferramentas de 
colaboração e classificam o 
nível de conformidade de seu 
ambiente, criando um roteiro 
personalizado para otimizar a 
estratégia de segurança. 

Novas ferramentas de segu-
rança permitem gerenciar o 
ambiente a partir de um painel 
único, determinando rapidamen-
te quais controles devem ser ha-
bilitados para ajudar a proteger 
usuários, dados e dispositivos. 
Também ajudam a avaliar o nível 
de impacto das mudanças para o 
usuário e os custos de implemen-
tação, com base em uma tabela 
de classifi cação de segurança.  

A partir dessa classifi cação, 
é possível priorizar ações de 
otimização e implementar me-
lhorias que farão a diferença 
no seu negócio, com a segu-
rança necessária para o uso 
de ferramentas colaborativas, 
criando ambientes de trabalho 
modernos e produtivos. 

E o que é um ambiente de 
trabalho moderno? Segundo 
Loredane Feltrin, diretora de 
produtividade da Microsoft 
Brasil, “é aquele que de fato 
permite que cada colaborador 
possa ter o melhor desempenho 
em seu trabalho, sendo mais 
produtivo e interagindo de 
forma mais rápida e efi ciente 
no seu time e com outras equi-
pes na empresa”, com o uso de 
ferramentas de colaboração que 
ofereçam segurança, resiliência 
e agilidade. 

A grande questão está em 
como incentivar e facilitar 
a colaboração e gerenciar o 
ambiente de segurança, pas-
sando do alerta à investigação 
e à correção automática com a 
agilidade necessária para que 
dispositivos e dados não sejam 
comprometidos. A resposta 
para esse desafi o está no uso de 
inovadoras ferramentas de de-
tecção e correção de ameaças.

(*) - É Business Development 
Manager da Softline Brasil.

Novas ferramentas de segurança permitem gerenciar o ambiente a partir de um painel único.
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