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Uma forma interessante 

de inovar pode vir da 

observação.

Dados de uma pesquisa 
divulgada pela Asso-
ciação Brasileira de 

Franchising (ABF) em par-
ceria com a Confederação 
Nacional de Serviços (CNS), 
mostraram que do total de 
empresas franqueadoras, 
91,8% introduziram algum 
novo produto ou serviço entre 
2014 e 2016 na própria em-
presa, no mercado nacional 
ou internacional e que apenas 
8,2% delas não o fi zeram. 
Entre as que se mantiveram 
inovadoras, 37,4% disseram 
ter realizado mudanças sig-
nifi cativas em seus modelos 
de negócios no Brasil.

Inovar é inerente ao fran-
chising. Justamente por essa 
característica, o setor acaba 
ganhando destaque entre os 
diferentes setores da econo-
mia brasileira e a inovação 
acaba por se transformar em 
uma estratégia para fortale-
cer as marcas e tornar as em-
presas mais efi cientes. Uma 
forma interessante de inovar 
pode vir da observação. Pres-
tar atenção às necessidades 
e anseios dos clientes podem 
ser chaves importantes para 
o start dentro da empresa. 

No caso das franqueado-
ras, são dois os públicos que 
precisam ser observados: um 
é o consumidor fi nal, alvo de 
boa parte das companhias, e o 
outro é o potencial franquea-
do. Este último não pode ser 
esquecido por franqueadoras 
que desejam ampliar a pre-
sença da marca no mercado, 
crescer por todo o país e se 
consolidar em sua área de 
atuação.

Foi justamente ao observar 
o que meu público desejava, 
no caso, os potenciais fran-
queados, que consegui inovar 
com minha equipe e criar um 
posicionamento de mercado 
diferente para a minha rede 
de franquias. Dentro desse 

novo conceito, permitimos 
ao franqueado que ele cus-
tomize a sua unidade. Pode 
parecer estranho, uma vez 
que uma das regras principais 
do franchising é o padrão nos 
processo e na estética da 
unidade franqueada. 

Porém, vimos que é possível 
permitir que o franqueado dê 
um toque pessoal no negócio. 
Claro, os parâmetros para 
controle de qualidade, segu-
rança e gestão do negócio es-
tão mantidos e são imutáveis. 
Flexibilizamos escolhas como 
o tamanho da unidade fran-
queada, cores utilizadas para 
decoração dos ambientes, 
tipo de mobiliário, estilo de 
fachada, entre outros itens. 

Entendemos que usando o 
bom senso é possível negociar 
as adaptações pretendidas 
pelo nosso franqueado. Outro 
aspecto que vem fazendo 
a diferença é a inclusão do 
nome do franqueado na fa-
chada da unidade. Por meio 
de pesquisas, vimos que essa 
é uma maneira interessante 
de tornar a marca mais próxi-
ma do público que desejamos 
atender.

É interessante notar como 
essas inovações trouxeram 
impacto para a nossa rede 
e como, por meio delas, pu-
demos nos aproximar mais 
de pessoas que queriam se 
juntar a uma marca forte, 
com processos de gestão bem 
formatados, mas que não que-
riam perder a identifi cação 
com o público que já haviam 
cativado. 

A experiência vem sen-
do excelente. No fi nal das 
contas, em uma sociedade e 
em um mundo tão competi-
tivo quanto o que vivemos, 
inovar e ousar são passos 
importantes para seguir em 
crescimento.

 
(*) - Cirurgião dentista, especialista 

em “Administração Empresarial 
Internacional” pela FGV e em 
Marketing, é sócio-fundador 

e presidente da Ortoplan – 
Especialidades Odontológicas.

Inovação e franchising 
devem seguir caminhando 

juntos 
Faisal Ismail (*)
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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
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino
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O pretendente: RAFAEL RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistema, 
nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 18/10/1990, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Adriano Antonio Rodrigues e de Maria Aparecida Serafi m Rodrigues. A 
pretendente: CAMILA ESTEVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista 
de arte, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP, no dia 14/06/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorge Luiz Alves de Oliveira e de Valeria Olivia 
Esteves de Souza Oliveira.

O pretendente: MYTHOVENS ANELUS, estado civil solteiro, profi ssão instrutor, nascido em 
L'Estere, República do Haiti, no dia 20/02/1995, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Venio Anelos e de Adeline Altidor. A pretendente: ELIZABETE DA 
SILVA EVANGELISTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Sobral, CE, no dia 24/07/1998, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ernandes Matias Evangelista e de Edite Freire da Silva.

O pretendente: RENATO BIONDO, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em 
nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 05/07/1948, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Biondo e de Elvira Jarra Biondo. A pretendente: LIVONEIDE 
RODRIGUES SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em 
Santana do Ipanema, AL, no dia 11/03/1980, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Rodrigues Filho e de Flora Vieira Silva.

O pretendente: GENECI MENDES MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão encanador, 
nascido em Arcoverde, PE (registrado em Sertânia, PE), no dia 02/01/1974, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Artur Mendes Monteiro e de 
Marinalva Eugenio Gomes. A pretendente: MAGALY LIMA DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Viçosa, AL (registrada em Arcoverde, PE), no 
dia 04/08/1975, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Fabricio dos Santos e de Maria Madalena Lima dos Santos.

O pretendente: RENATO BATISTA SANT'ANA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
importação, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 10/09/1988, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Sant'Ana e de Maria Lucia 
Batista dos Santos Sant'Ana. A pretendente: DEISEANE NOBREGA DE JESUS, estado 
civil solteira, profi ssão agente comunitário de saúde, nascida nesta Capital, Brasilândia, 
SP, no dia 13/02/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ernande Balbino de Jesos e de Maria do Socorro Nobrega.

O pretendente: PHILIP MACIEL DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Osasco, SP (registrado no RCPN do subdistrito da Brasilândia, Capital), no 
dia 26/05/1994, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Florencio 
Teixeira de Sousa e de Helenita Maciel da Nobrega. A pretendente: ANDRESSA YOKO 
DE OLIVEIRA SHIMABUKORO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta 
Capital, Saúde, SP, no dia 10/08/1998, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edison Yokiharu Shimabukuro e de Ivone Barros de Oliveira.

O pretendente: GABRIEL MORAIS MARRESE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 30/07/1995, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Domingos Marrese e de 
Luciana Luzia Morais Marrese. A pretendente: BIANCA FIORI DIEB ALBUQUERQUE, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Casa Verde, 
SP, no dia 21/12/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Abner Dieb Albuquerque e de Fabiana Elizangela Fiori.

O pretendente: VAGNER PEREIRA DA ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia 13/01/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Pereira da Silva. A pretendente: DIANA AMORIM DE LIMA, 
estado civil divorciada, profi ssão supervisora, nascida em Maceió, AL, no dia 16/10/1980, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Decio Rodrigues de Lima 
e de Katia Valeria Amorim de Lima.

O pretendente: MAURICIO DE JESUS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Limão, SP, no dia 16/10/1987, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvando Souza Silva e de Maria Nilza Rosa de Jesus 
Silva. A pretendente: TATIANE BRANDÃO PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
secretária acadêmica, nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 14/06/1983, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelino Pinheiro Filho 
e de Lucinda Maria Corrêa Brandão Pinheiro.

O pretendente: LUCAS ANDERSON FERNANDES LUSTOSA JUNIOR, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 
17/01/2000, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucas 
Anderson Fernandes Lustosa e de Zilda Maria da Silva Gonçalves. A pretendente: NA-
TALY PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 14/09/2000, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Pereira da Silva e de Maria Cristina da Silva.

O pretendente: CLEBER MENDES COUTO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 18/08/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Mendes Couto e de Alexandrina Rosa Mendes Couto. 
A pretendente: GISELA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão coordenadora de 
RH, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no d i a 15/01/1980, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Silvio José de Oliveira e de Neide da Silva de Oliveira.

O pretendente: LUCIANO DE MELO NORONHA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
contábiI, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 11/05/1962, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Vital Alves de Noronha e de An-
tonia de Melo Noronha. A pretendente: MICHELE SAES PANTIGA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente contábil, nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 29/04/1980, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Gregorio Pantiga Filho 
e de Malta Maria Saes Pantiga.

O pretendente: MARCOS ROCHA DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público estadual, nascido nesta Capital, Saúde, SP, no dia 17/02/1974, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Lellis de Paula e de Maria 
Magdalena Rocha de Paula. A pretendente: ANDREIA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida neste subdistrito, no dia 31/05/1972, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Abilio Inácio de Souza e de Geralda de Souza.

O pretendente: ALONÇO CONCEIÇÃO DE SANTANA, nascido em Euclides da 
Cunha - BA, no dia 18/07/1981, estado civil solteiro, profi ssão encarregado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro José de Santana e de Josefa 
Conceição de Santana. A pretendente: DAIANE DOS SANTOS ALVES, nascida em 
Euclides da Cunha - BA, no dia 18/03/1991, estado civil solteira, profi ssão promotora, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Raimundo Alves 
e de Ana Maria dos Santos.

O pretendente: FELIPE GUILHERME DE OLIVEIRA CUSSOLIM, nascido nesta 
Capital, Cerqueira César - SP, no dia 10/03/1984, estado civil solteiro, profi ssão servidor 
público estadual, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldir 
Cussolim Junior e de Rosimere Alves de Oliveira Cussolim. A pretendente: JULIETE 
BATISTA DA SILVA, nascida em Pedras de Fogo - PB (Reg no 1º  Ofício) - PB , no 
dia 22/08/1994, estado civil solteira, profi ssão vendedora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Luís da Silva e de Luciene Trajano Batista.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial
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Outros entram em pânico 
ao pensar no cirurgião-
dentista analisando suas 

bocas e dentes. A odontofobia é 
um temor comum entre as pes-
soas, mas que prejudica muito 
a saúde bucal. Estimativas da 
Pesquisa de Saúde Odontológica 
em Adultos, conduzida em 2015 
no Reino Unido, sugerem que 
uma em cada 10 pessoas tenha 
fobia de ir ao cirurgião-dentista, 
evitando visitas regulares ao 
profi ssional de Odontologia.

Para contornar esse medo 
e inquietação em relação a 
consultas odontológicas, pro-
fi ssionais apostam em métodos 
terapêuticos como solução, 
caso da Homeopatia. A espe-
cialidade se apoia no pilar de 
que toda substância que, ao ser 
experimentada, tenha capaci-
dade de gerar determinados 
sintomas em um indivíduo 
sadio, também poderá tratar 
estes mesmos sintomas quando 
fi zerem parte de um quadro 
clínico de uma doença. 

Os medicamentos homeo-
páticos são extraídos de ele-
mentos naturais, como fl ores 
e minérios, e passam por um 
processo próprio de preparo. 
Na Odontologia, a Homeopatia 
inclui, em sua anamnese, a 
capacidade de avaliar profun-
damente o paciente e, com isso, 

Homeopatia é uma opção 
para quem tem medo de 

cirurgião-dentista
Muitas pessoas fi cam desconfortáveis só de imaginar o barulho do motorzinho odontológico

Uma em cada 10 pessoas tem fobia de ir ao cirurgião-dentista.  

tratá-lo em suas queixas físicas 
e também em seu emocional, 
por muitas vezes acabando 
com o sentimento de pânico 
que sentar em uma cadeira 
odontológica gera.

“A consulta não consiste 
apenas nos medicamentos ho-
meopáticos, profi ssionais que 
praticam a especialidade na 
Odontologia buscam conhecer 
e entender os anseios, medos, 
angústias e quais os gatilhos 
para esses sentimentos. Às 
vezes, a inquietação do pacien-
te não é causada apenas pelo 
cirurgião-dentista ou procedi-

mentos, o que direciona o pro-
fi ssional a indicar o tratamento 
homeopático mais adequado”, 
explica a cirurgiã-dentista 
Jussara S. Giorgi, presidente 
da Câmara Técnica de Home-
opatia do Conselho Regional 
de Odontologia de São Paulo. 

Fora o medo do motorzinho, 
a Homeopatia também pode ser 
utilizada, com sucesso, para tratar 
patologias agudas, crônicas e tudo 
o mais que possa ser medicado na 
terapêutica convencional, muitas 
vezes como protagonista e em 
outras como coadjuvante, mas 
sempre trazendo um ganho de 

saúde para o paciente. 
“A Homeopatia trabalha em 

situações agudas, receitando 
um medicamento para alívio 
mais rápido da dor. É nesse 
momento que o paciente ga-
nha confi ança na terapêutica, 
assim, em uma consulta futura, 
podemos realizar uma anamne-
se mais detalhada e seguir para 
o tratamento mais adequado, 
com auxílio de medicamentos 
homeopáticos próprios para a 
condição”, afi rma a profi ssional. 

Fonte e mais informações: (www.
crosp.org.br).

A CCJ da Câmara dos Deputa-
dos aprovou proposta que dá ao 
condutor que acumular mais de 
20 pontos na carteira por infra-
ções leves ou médias, a possibi-
lidade de trocar a suspensão do 
direito de dirigir pela prestação 
de serviços comunitários em 
diversas áreas, inclusive na pro-
teção e preservação ambiental.

A medida está prevista no 
projeto do deputado Roberto 
de Lucena (Pode-SP), que foi 

Pena alternativa à 
suspensão da carteira

de motorista

aprovado em caráter conclusi-
vo. A pena alternativa depende 
do aval da autoridade de trân-
sito, se considerar que esta 
providência será mais educativa 
de acordo com o prontuário do 
infrator. A proposta recebeu 
parecer favorável do relator, 
deputado Diego Garcia (Pode
-PR), que propôs mudanças na 
redação para adequar o texto 
ao Código de Trânsito vigente 
(Ag.Câmara).

Autoescola Online

A proposta recebeu parecer favorável do relator, 

deputado Diego Garcia (Pode-PR)
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O ministro do STF, Alexan-
dre de Moraes, votou ontem 
(21) a favor da validade do 
compartilhamento de dados 
fi nanceiros da Unidade de In-
teligência Financeira (UIF), do 
Banco Central (antigo Coaf), 
e da Receita com o Ministério 
Público sem autorização judi-
cial. Após o voto de Moraes, o 
julgamento foi suspenso e será 
retomado na próxima quarta-
feira (27). Faltam os votos de 
nove ministros.

Até o momento, há dois votos 
sobre a questão. Na sessão de 
quarta-feira (20), o presidente 
da Corte, ministro Dias Toffoli, 
relator do caso, entendeu que a 
UIF e a Receita podem repassar 

Moraes vota a favor do envio de dados da Receita e do Coaf
dados de pessoas e empresas ao 
MP, mas com algumas ressalvas, 
como a de que o MP não pode 
encomendar relatórios. 

Segundo a votar, o ministro 
Alexandre de Moraes divergiu 
parcialmente do presidente 
e disse que a Receita pode 
repassar todos dados ao Minis-
tério Público, e que a UIF pode 
enviar dados espontaneamente 
ou a pedido dos procuradores. 
Moraes afirmou que garan-
tias constitucionais de sigilos 
bancário e fi scal, assim como 
qualquer outro direito, não 
devem ser tidas como absolu-
tas e “não podem servir como 
escudo protetivo para a prática 
de atividades ilícitas” (ABr).Ministro do STF, Alexandre de Moraes.
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