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Vantagens 
de se investir em 

uma franquia

Você que busca 
empreender deve 
observar com bons 
olhos investir em 
uma franquia

Com vários modelos e 
marcas no mercado, 
esse tipo de empre-

sa dá maior segurança de 
sucesso ao empresário. E 
erra quem pensa apenas 
em fast food: as franquias 
estão divididas em diversos 
segmentos. Ter dinheiro 
suficiente não é sinônimo 
de bons resultados. Investir 
certo é uma atitude inteli-
gente. Então, por que não 
comprar uma franquia? 

O que é uma franquia? É 
uma nova unidade de uma 
empresa que já existe. E 
muitas delas já consolida-
das. Essa nova unidade, 
tem os mesmos serviços e 
produtos, além do mesmo 
nome. Aqui estão alguns 
motivos para os empreende-
dores abrirem uma franquia 
ao invés de tentar iniciar um 
novo negócio: 
	 •	Contínua inovação: 

as franqueadoras rea-
lizam um trabalho de 
inovação constante. 
Para isso, elas criam 
novas apresentações e 
novos produtos, sem-
pre visando atender 
às necessidades dos 
clientes. É bom lem-
brar que a própria 
rede já cria inúmeras 
demandas de atua-
lização através das 
regionalidades de seus 
franqueados; 

	 •	Suporte da franque-
adora: uma unidade 
franqueada recebe su-
porte e orientação da 
franqueadora na esco-
lha do ponto comer-
cial, gerenciamento, 
orientação na gestão, 
treinamentos dos cola-
boradores, estratégias 
de marketing, criação de 
novos produtos, entre 
outros; 

	 •	Seleção de bons for-
necedores: com tantas 
possibilidades de forne-

cedores, o franqueado 
- quando entra em um 
modelo de franquias - já 
conta com todo um mer-
cado de fornecedores 
mapeados, testados e 
homologados; 

	 •	Escala: a economia de 
escala também é uma 
das vantagens de se 
escolher investir em 
franquias. Os custos de 
alguns insumos e produ-
tos são divididos e acaba 
saindo mais barato para 
toda a rede; 

	 •	Variedade de opções 
e segmentos: casa e 
construção, alimenta-
ção, informática, co-
municação, educação, 
serviços automotivos, 
moda, saúde, beleza, 
bem-estar, perfumaria, 
hotelaria, entreteni-
mento e tantos outros; 

	 •	Marca consolidada: 
quando já existe uma 
fidelização, uma marca 
com nome sólido no 
mercado, fica mais fá-
cil fazer o trabalho de 
marketing e a captação 
de clientes. Sem contar 
que muitos clientes já 
buscam por esta marca; 

	 •	Padronização: para 
empreendedores que 
estão começando, a 
padronização é uma 
vantagem importante. 
Isso porque, como toda 
parte de layout e de-
sign já é estabelecida, 
esse aspecto deixa de 
ser uma preocupação. 
Ou seja, irá iniciar uma 
operação já aprovada 
pelos clientes. 

Por todos os pontos colo-
cados acima, adquirir uma 
franquia é uma opção para 
quem deseja um negócio 
testado e com grandes chan-
ces de sucesso. Fique atento 
na escolha de sua franquia 
e decida por aquela que se 
assemelhe ao seu perfil e 
valores. Boa sorte! 

(*) - É Diretor de expansão 
da Bicalho Consultoria Legal, 

empresa especializa em 
migração, internacionalização de 

negócios e franquias.

Renato Alves (*)
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: WELLINGTON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
manobrista, nascido em Solânea - PB, no dia 13/02/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Pereira da Silva e de Vanuza Barbosa de Lima. 
A pretendente: ANA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profissão atendente, 
nascida em Altamira do Maranhão - MA (Registrada 4ª Zona de São Luis - MA), no dia 
(24/07/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ilson 
Alexandre da Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: LEONARDO SIM, estado civil solteiro, profissão preposto de leiloeiro, 
nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia 08/08/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Reginaldo Sim e de Maria de Lourdes Sim. A 
pretendente: TATIANE XAVIER DA SILVA, estado civil divorciada, profissão enfermeira, 
nascida nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (21/01/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José dos Passos Mendes da Silva e de Marta 
Xavier da Silva.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia 22/03/1995, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alexandre de Jesus Ferreira e de 
Karla Lins de Oliveira Ferreira. A pretendente: ELIONAI ANÁQUIA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão assistente juridica, nascida em Jaboatão dos Guararapes - PE, 
no dia (05/01/1996), residente e domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, filha 
de José Antônio da Silva e de Maria da Conceição Silva.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SENKIIO, estado civil solteiro, profissão empre-
sário, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 01/03/1977, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Senkiio Filho e de Rosa Maria Alves 
Senkiio. A pretendente: ELAINE SOARES BORBOREMA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (24/09/1978), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Dias Borborema e de Eliene 
Soares Borborema.

O pretendente: NICOLAS PREVIDELLI SPINA, estado civil solteiro, profissão empre-
sário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 19/08/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Alberto Spina Junior e de Thais Cristine 
Previdelli Spina. A pretendente: BIANCA LOPES D' ANGELO, estado civil solteira, pro-
fissão bancária, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (08/07/1997), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Felipe D' Angelo e de Juliane 
Magda Lopes D' Angelo.

O pretendente: DAMIÃO HORTILINO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cozinhei-
ro, nascido em Pedra Lavrada - PB, no dia 04/07/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Severino da Silva e de Maria Hortilina 
da Silva. A pretendente: MILENA DE PAULA SANTOS, estado civil solteira, profissão 
ajudante geral, nascida em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia (12/11/1983), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Ferreira dos Santos e de 
Jeonisce Almeida de Paula Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

O violonista e compositor Yamandu Costa.

Em entrevista ao pro-
grama Impressões, da 
TV Brasil, o músico 

falou sobre sua recente mu-
dança para a Europa. “Sinto 
que estou no momento de 
ter essa experiência fora do 
país. Tive oportunidades de 
morar fora algumas vezes e 
nunca quis. Agora, me deu 
essa sensação de que vai ser 
um momento muito legal”.

Filho de um casal de artis-
tas, pai multi-instrumentista 
e mãe cantora, o menino 
Yamandu começou a tocar 
violão aos sete anos. Fez do 
gosto musical a sua forma 
de ver o mundo. “Música 
para mim é remédio, é forma 
de vida. As pessoas ainda 
entendem de uma maneira 
bastante superficial essa 
linguagem. Acho que se a 
música fizesse parte do dia a 
dia das pessoas, sem dúvida 
os dias teriam mais sentido, 
mais profundidade”.

Para ele, é preciso ter uma 
mudança de percepção das 
pessoas. “Eu acho que é um 
entendimento. Primeiro, é 
um entendimento e o respei-
to. Isso se trata basicamente 
de educação, uma coisa que 
faz bastante falta no nosso 
país. Então, quando se tem 
um pouco mais da compre-
ensão disso, acho que a gente 
vai melhorar muito como ser 
humano”.

Completamente conecta-

Música é remédio, diz 
violonista Yamandu Costa
Morando em Portugal e com uma agenda cheia de shows no Brasil, o violonista e compositor Yamandu 
Costa é um dos maiores fenômenos da música brasileira quando se trata de explorar as diversas 
possibilidades de um violão de sete cordas
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palavra, só tem poesia, ela 
é completamente ilimitada. 
Você consegue rodar o pla-
neta inteiro e se comunicar 
por meio dela”.

Com um virtuosismo sem 
limites, Yamandu também 
fala do recente lançamento 
de um trabalho inédito de 
voz e violão, o álbum ‘Vento 
Sul’, onde pela primeira vez 
ele aparece cantando. “É a 
primeira vez que eu gravo 
cantando. É muito difícil. 
Esse negócio de cantar não 
é uma coisa fácil, não. É um 
registro, aí as pessoas num 
momento tão agressivo do 
mercado, que a gente vive 
por meio dessas dessas redes 
digitais, não entendem mui-
to bem como alguém pode 
lançar um produto que não 
tenha a intenção de ter um 
viés comercial”. 

E sem medo de rótulos, 
completa: “Eu acho que a 
gente pode fazer o que a 
gente quiser. Tem que ter 
verdade no coração”. Aficio-
nado pelo violão, Yamandu 
revela que tem mais de 30 
instrumentos. Diz que esco-
lheu o violão de sete cordas 
pela vasta amplitude sonora. 
“Há uma frase de um maestro 
italiano que diz que somente 
a música é capaz de salvar 
um homem da enganação das 
palavras, eu acredito nisso”, 
conclui (ABr).

do ao mundo digital, com 
canal no youtube, perfil no 
instagram e site na internet, 
o músico gaúcho não para. 
Criou até um aplicativo com 
partituras para os aman-
tes do violão. “A gente vai 
tentando se aproximar das 
pessoas”, afirma. E analisa 
com entusiasmo: “O lado 
bom que a internet nos pro-
move é grande demais, uma 
quantidade de informação. A 
geração nova já vem de outro 
patamar, né? Na minha épo-
ca, a gente aprendia música 
com fita cassete, ouvindo, 
tirando de ouvido... Hoje em 
dia está tudo aí.”

Por meio de ‘Histórias do 
violão’, série que ele criou 
no youtube para mostrar 
a sua rotina de músico em 
lugares e países diversos 
onde se apresenta, Yamandu 

aposta na revolução digital 
para garantir ao público um 
aprendizado que vai além da 
música. Argentina, Brasil, 
Colômbia, Tóquio, Rússia 
são apenas alguns dos luga-
res retratados em seu canal. 
Para ele, é importante “ter 
um material que aproxime 
as pessoas da sua vida, não 
da sua parte artística. Poder 
levar as pessoas nas viagens”.

Segundo o músico, um 
dos maiores prazeres é 
conhecer o mundo levando 
a sua música. “As pessoas 
te recebem sempre com a 
comida local, com a música 
local, com aquele carinho, 
com a coisa da cultura e 
por que não poder mostrar 
isso para as pessoas, né?”  
Para ele, uma prova de 
que a linguagem musical é 
universal. “Tratando-se de 

O Ministério de Bens e 
Atividades Culturais da 
Itália (Mibac) revelou  que 
o Parque Arqueológico 
do Coliseu, em Roma, foi 
o museu mais visitado da 
Itália em 2019, com mais 
de 7,5 milhões de visitan-
tes. O Coliseu foi seguido 
pelas Gallerie degli Uffizi, 
em Florença, que recebeu 
quase 4,4 milhões de pesso-
as, e o Parque Arqueológico 
de Pompeia, na região da 
Campânia, que registrou 3,9 
milhões de visitantes, 160 
mil a mais do que em 2018.

A Galleria dell’Accademia 
di FirenzE e o Castelo 
Sant’Angelo, quarto e quinto 
colocados, respectivamente, 
também tiveram mais de um 
milhão de visitantes ao longo 
do ano passado. Entre os 
destaques do ranking, está a 
Galeria Nacional das Marcas, 
que registrou um aumento 
de 36,8% e subiu sete posi-
ções na lista, fechando 2019 
na 26ª colocação.

O Coliseu recebeu mais de 7,5 milhões de visitantes.

Coliseu foi o local mais 
visitado na Itália em 2019
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Um crescimento significa-
tivo também foi registrado 
pelos museus napolitanos, 
como o Museu de Capodi-
monte, que teve um aumen-
to de 34% no número visi-
tantes. O Castelo Sant’Elmo 
(+18,7%) e o Palazzo Reale 
(+11) também apresenta-
ram bons números. No ge-
ral, os 30 primeiros museus 
e parques arqueológicos 
da lista receberam quase 
30 milhões de visitantes, 

cerca de 700 mil a mais que 
em 2018.

“Alguns anos após a refor-
ma dos museus, os resultados 
extraordinários são vistos 
cada vez mais graças ao tra-
balho de diretores e funcioná-
rios. Mais coleções significam 
mais recursos para proteção e 
pesquisa. Continuaremos no 
caminho da inovação”, disse 
Dario Franceschini, ministro 
dos Bens Culturais da Itália 
(ANSA).

Cidade italiana quer preservar o meio ambiente.

O prefeito de Veneza, Lui-
gi Brugnaro, assinou uma 
ordem que proíbe o uso de 
confetes e serpentinas de 
plástico durante o carnaval, 
considerado o mais famoso da 
Itália. A restrição atinge todo 
o território municipal, mas, 
sobretudo, a área histórica de 
Veneza, e inclui os materiais 
similares ao plástico. 

Quem violar a regra recebe-
rá uma sanção administrativa 
e a apreensão dos adereços. A 
medida é mais uma tentativa 
da Prefeitura de Veneza de 
reduzir utensílios plásticos na 
cidade e promover a proteção 
do meio ambiente.

Em 3 de julho do ano passa-
do, o Conselho Comunal lo-

Síndrome de Burnout 
presente na vida dos 
brasileiros

Luciano Filho/Jornal da USP

Com o mercado de trabalho 
cada vez mais competitivo e 
o alto número de demissões 
no País, os profissionais estão 
sentindo cobranças diárias 
por melhores resultados. A 
pressão, somada ao cansaço e 
até mesmo às más lideranças, 
está tornando o ambiente de 
trabalho cada vez mais preju-
dicial para a saúde.

Esse cenário é o ideal para o 
aparecimento da síndrome de 
Burnout, que no Brasil atinge 
cerca de 30% dos mais de 100 
milhões de trabalhadores, se-
gundo a Associação Nacional 
de Medicina do Trabalho (Ana-
mt). O problema, que também 
é conhecido como síndrome 
do esgotamento profissional, 
tem sintomas parecidos com os 
da ansiedade e da depressão, 
como esgotamento de energia 
e distanciamento de amigos e 
familiares.

A síndrome de Burnout vem 
ganhando cada vez mais espa-
ço, tanto na área da saúde, por 
meio de pesquisas, quanto na 
mídia, ao ser tema de várias re-
portagens. No entanto, existem 
detalhes que precisam estar 
claros para que a síndrome não 
seja confundida com outros 
problemas de saúde.

De acordo com Marina 
Greghi Sticca, professora do 
Departamento de Psicologia 
da Faculdade de Filosofia da 
USP em Ribeirão Preto, “can-
saço extremo, sensação de 
desânimo, tensão emocional, 
estresse e o próprio cinismo 
são alguns dos sintomas carac-
terísticos dessa síndrome, que 
é um fenômeno causado pelo 
ambiente de trabalho, quando 
a pessoa não consegue lidar 
com a exposição a situações 
estressantes”.

A professora comenta a 
decisão da OMS, que deter-
minou, no final de 2018, que a 
síndrome de Burnout passará 
a integrar a sua lista de doen-
ças em janeiro de 2022. “Essa 
nova classificação mostra o 
reconhecimento da síndrome 
como um fenômeno ocupacio-
nal, facilitando o diagnóstico e 
permitindo que as pessoas pos-
sam ser afastadas do trabalho”.

Veneza proíbe confete e 
serpentinas de plástico
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cal aprovou por unanimidade 
a adesão à campanha “Plastic 
Free Challenge”, promovida 
pelo Ministério do Meio Am-
biente da Itália. O carnaval 

de Veneza, conhecido pelo 
desfile de máscaras e pelo 
voo do Anjo, começa no 
próximo dia 8 de fevereiro 
e vai até o dia 25 (ANSA).
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