
É a nossa melhor hora. 
O que você vai fazer? 

"A noite é sempre 
mais escura antes 
do amanhecer". A 
frase, célebre do filme 
'Batman, o Cavaleiro 
das Trevas' é dita pelo 
vilão num momento 
de tênue sucesso e 
ensinamento ao então 
aprendiz Bruce Wayne

É uma das minhas 
frases favoritas em 
momentos que de-

mandam mudanças. E é 
engraçado, porque a única 
certeza na vida e nos negó-
cios na vida é a mudança. Se 
você está parado no tempo, 
acomodado na vida, carreira 
ou esperando uma resposta 
da vida ao acaso, um golpe 
de sorte para te posicionar 
no topo… Você está fora 
do jogo. Ponto. Na verdade, 
ou você é a mudança ou a 
mudança vem até você - e 
o tempo é um juiz implacá-
vel com o tempo que você 
desperdiçou não abraçando 
a mudança que é inevitável. 
Quer estar em marcha ou 
virar sinônimo das teses de 
Darwin? 

Não vou falar sobre o 
cisne negro que sobrevoa o 
nosso planeta - liguem a TV 
e terão todos os detalhes, 
assim como devem se cui-
dar. Vou falar rapidamente 
sobre a seara que me dedico 
desde 1º de agosto de 2003, 
quando comecei a trilhar 
esta jornada chamada es-
tratégia - hora chamada de 
marketing, hoje mais para 
as bandas de branding e in-
vestimento de risco. Pouco 
importa. No final estamos 
sempre falando de, para e 
sobre pessoas. 

Vejo um grande desespero 
frente ao cenário incerto. 
Pessoas com as piores 
perspectivas possíveis. Não 
raro aquelas que já possuem 
um prisma negativo sobre 
mercado, vida e afins so-
mam a isso e entram numa 
espiral que… Bom, nem 
o Will Smith nos salvaria 
em "Independence Day". 
Eu sempre acreditei que 
a guerra é uma alegoria da 
vida. Vivemos em conflito: 
vencer nossos conflitos 
internos, o inimigo que nos 
olha no espelho diariamente 
ao acordar, conquistar no-
vos espaços na carreira, a 
pessoa desejada, a ascensão 
social e pessoal… Como é 
uma minoria que nasce em 
berço de ouro, resta ir para 
a briga. 

A boa briga. Aquela que 
nos leva para frente… 
Usando novamente o cine-
ma, Stallone fez um filme 
medíocre com uma frase 
definitiva: "A vida não é so-
bre o quanto você bate, mas 
sobre o quanto você apanha 
e segue em frente. É assim 
que são conquista a vitória". 
Para muitos no mercado a 
vida nunca bateu tão forte 
quanto nas últimas semanas 
e deve bater mais em negó-
cios em todas as áreas - do 
restaurante arrendado no 
Itaim que perde 50% da fre-
quência, a companhia aérea 
que coloca em lay-off mais 
da metade dos tripulantes. 

Mas seria o fim dos tem-
pos? Discordo. Seja você 
investidor, empreendedor, 
empresário, executivo ou 
somente um leitor, acredito 
que esta é a nossa melhor 
hora. Nascemos para mo-
mentos como este! Esta é 
a hora onde quem faz a di-
ferença, em seus negócios, 

aos próximos e na própria 
vida tem a chance real de 
fazer a diferença para quem 
o cerca. Gandhi foi assim. 
Mandela foi assim. 

Churchill foi assim - "Keep 
calm and carry on".

"Ah, mas você está falando 
de grandes líderes, João!" - 
Ué, você quer que me com-
pare com quem? Com uma 
pessoa que está sentada no 
sofá ou no escuro do quarto 
aguardando por mais uma 
crise passar? Melhor pensar 
em quem fez da crise algo 
glorioso, concordam? Feito 
isso, quais seriam as minhas 
recomendações a clientes, 
colegas de trabalho, capi-
talistas, parceiros e afins? 

Em tópicos: 
Caixa é rei. Lembrem-se 

sempre disso. Empresas 
podem não lucrar - quem 
conhece o Venture Capital 
sabe disso - mas sem caixa 
não tem empresa. É hora 
de pensar nos fundamen-
tos da empresa, e este é o 
mais importante. Já falamos 
de fundamentos, aqui vou 
defender minha área: é o 
momento de falar sobre 
branding. Por que sua em-
presa é única e diferente das 
demais? E como você leva 
isso para a percepção da 
sua equipe e do mercado? 
Pense nisso como Ernest 
Hemingway: 

"- Quem estará com você 
na trincheira? 

- E isso é importante? 
- Mais do que a própria 

guerra" 
A partir do branding, re-

veja com sua equipe o pla-
nejamento, potenciais con-
tingências e principalmente 
oportunidades - geralmente 
elas se tornam mais visíveis 
justamente em momentos 
de penumbra como o atual. 
Estimule e dê ânimo para a 
sua tropa - leia-se colabora-
dores. Traga à tona valores, 
missão e visão do negócio, 
desde que consistentes no 
dia a dia. Se não estiver, é a 
hora de revisar e trazê-los à 
tona. Seja gentil e assertivo 
com seus clientes. 

Vale a pena demais sacrifi-
car negócios agora para ga-
nhar corações e mentes no 
futuro próximo. Com caixa e 
tropa unida, ganhe corações 
e mentes a ponto de derro-
tar os inimigos - sejam eles 
concorrentes, limitações 
internas ou simplesmente 
convicções pessoais que te 
impedem de evoluir. Disci-
plina na execução, mais do 
que nunca. Existe beleza no 
caos. É nele que nasce uma 
nova ordem. 

Usando novamente um 
trecho de "Batman" fica cla-
ro que os tempos atuais são 
uma chance incrível de, nes-
te momento de incerteza, 
construir de forma indelével 
um capítulo na trajetória 
do seu negócio, carreira 
ou vida. Raro herói surgire 
em tempos de bonança. É 
na paúra que nascem os 
grandes protagonistas. E aí 
eu volto ao título do artigo: 
na sua melhor hora, você vai 
escrever sua história ou vai 
deixar o ocaso invisível na 
forma de vírus tomar o bri-
lho da tua empresa, equipe 
e liderança. 

Convite feito. Aguardo 
você do outro lado da glória. 

(*) - Formado em Administração 
com Ênfase em Marketing na 

ESPM, com especialização em 
Modelagem de Negócios pela e 

Gestão de Marcas, é fundador da 
Sucellos, responsável por levar 

inteligência aos processos de 
investimento, fusão e aquisição 

de empresas. 

João Gabriel Chebante (*)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confiança, ou ligue para
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: RENATO AKIO GOMES MIURA, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
civil, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (12/06/1990),  residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Sérgio Norio Miura e de Ermilina Gomes da Silva 
Miura. A pretendente: RAQUEL LISBOA CRAVEIRO FERNANDES, estado civil solteira, 
profissão turismóloga, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (03/02/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Manoel Craveiro Fernandes e de 
Leonor Souza Lisboa Fernandes. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ROMULO AKITOMI, estado civil solteiro, profissão escrevente técnico 
judiciário, nascido em Pouso Alegre - MG, no dia (28/01/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ioshicatsu Akitomi e de Josefa Maria Akitomi. 
A pretendente: FABIANA MARQUES DATOVO, estado civil solteira, profissão fotógrafa, 
nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (18/12/1982), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Nilo Cesar Datovo e de Florisdete Marques de Mello Datovo.

O pretendente: ANDERSON DE OLIVEIRA ZEBINATO, estado civil solteiro, profissão 
motoboy, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (02/03/1982), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Moacir Zebinato e de Miriam de Oliveira 
Zebinato. A pretendente: GISELE RODRIGUES GARCIA LEAL,  estado civil divorciada, 
profissão empresária, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (06/12/1986), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Eduardo Garcia Leal e 
de Maria Lindomar Rodrigues Alves Leal.

O pretendente: RAFAEL GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão garçom, 
nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (14/07/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Anatoniel dos Santos e de Gildete Gomes dos 
Santos. A pretendente: ROSIMEIRE TATIANE DESPEZI, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Nazaré Paulista - SP, no dia (11/11/1984), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Despezi e de Maria Aparecida Pinheiro Despezi.

O pretendente: ALMIR SOARES DA SILVA FERREIRA, estado civil divorciado, profis-
são militar, nascido em Marília - SP, no dia (23/03/1968), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Ferreira e de Cleomilda Soares da Silva 
Ferreira. A pretendente: KÁTIA CHÊRLA BELARMINO, estado civil solteira, profissão 
cabeleireira, nascida em Milagres - CE, no dia (01/09/1984), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Cícero Belarmino e de Maria Socorro da Silva.

O pretendente: BRUNO FELIPE SHIMADA, estado civil solteiro, profissão corretor, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/09/1994), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Kazuhiro Shimada e de Elisabete Felipe San-
tana Shimada. A pretendente: MICHELLE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão consultora de beleza, nascida nesta Capital, Tatuapé -  SP, no dia (16/04/1998), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Corado da 
Silva e de Maria Jose Rodrigues da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: DANIEL ALVES TEIXEIRA, estado civil divorciado, profissão administrador, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (23/08/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Alves Teixeira e de Maria Aponte Tei-
xeira. A convivente: DANIELA APARECIDA MARQUES GUIOTI, estado civil divorciada, 
profissão analista de navegação marítima, nascida em Assis - SP, no dia (08/06/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valdomiro Guioti e de 
Maria Aparecida Marques.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

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: HONORATO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, profissão: supervisor 
de vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
10/01/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Honorato Pereira da Silva 
e de Gilda Lelis Leite da Silva. A pretendente: ROBERTA MONTENEGRO SUZANO, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudionor Montenegro Suzano do 
Carmo e de Sonia Regina Suzano.

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
Stael Bahiense de Araujo - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: MARIO OTAVIO SOUZA MARCONI, estado civil divorciado, profissão 
agente comunitário, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 04/02/1963, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Marconi e de Shirley 
Sousa Marconi. A pretendente: ALESSANDRA APARECIDA CAETANO, estado civil 
solteira, profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia 23/05/1972, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Amparo Caetano e de Maria 
Conceição Marculino.

O pretendente: IAN GUILHERME DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Aracaju, SE, no dia 07/04/1998, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Jeronimo Fernandes Ribeiro e de Joseane Maria 
da Silva. A pretendente: RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profissão 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia 15/06/2000, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Reinildo Calisto da Silva e de Railma de Oliveira Silva.

O pretendente: MARCOS LEANDRO MELIM DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão analista administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia 09/06/1989, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Marcos Marconi de Oliveira 
e de Rita Celeste Melim de Oliveira. A pretendente: NATALIA CHAMEH VILELA, estado 
civil solteira, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Bernardo do Campo, 
SP, no dia 18/02/1985, residente e domiciliada neste subidistrito, São Paulo, SP, filha de 
Ivaldo Antonio Vilela e de Kátia Chameh Vilela.

O pretendente: MARCELO BUENO COSTODIO, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Caieiras, SP, no dia 17/08/1985, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo, SP, filho de José Costodio Filho e de Neide Oliveira Bueno Costodio. 
A pretendente: CAMILA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão nalista 
financeiro, nascida em São Paulo, SP, no dia 14/02/1987, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filha de Gorgonho Andrade dos Santos e de Maria Stela 
Pereira dos Santos.

O pretendente: REGINALDO PRATA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão militar, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 07/04/1969, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Reginaldo da Silva e de Luiza Porcinia Prata da Silva. A pretenden-
te: CRISTINA DOS SANTOS GARCIA, estado civil divorciada, profissão coordenadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 28/12/1973, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Pedro Eloi dos Santos e de Regina Lessa dos Santos.

O pretendente: JÚLIO CÉZAR RAMOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia 17/08/1987, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Hildebrando dos Santos e de Vanilde Ramos dos 
Santos. A pretendente: STHEFANI DUARTE WILLMAN, estado civil solteira, profissão 
assistente fiscal, nascida em São Paulo, SP, no dia 30/09/1992, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Waldyr Gonçalves Willman e de Marlene Duarte 
de Souza.

O pretendente: TAE HWAN KIM, nascido em Gyeongju, República da Coreia, no dia 
31/08/1981, estado civil solteiro, profissão investidor, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Shin Douk Kim e de Myung Hee Kim. A pretendente: 
GYNA BEATRIZ YUN, nascida em Barretos - SP, no dia 10/03/1992, estado civil solteira, 
profissão engenheira de software, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Tae Young Yun e de Chong Sook Yun Cho.

          
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 - Oficial

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

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

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

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

E é nesses momentos que a inovação pode ser um 
diferencial para os pequenos negócios. Afinal, na 
economia moderna, a vantagem competitiva está 

naquelas empresas que conseguem ser mais ágeis e não 
exatamente as maiores.

Quando se fala em inovação, a maioria das pessoas 
normalmente imagina o uso de tecnologias de ponta, com 
robôs, nanotecnologia etc. Mas o conceito de inovação vai 
bem além disso, e não está restrito ao universo das grandes 
corporações e nem tão pouco da alta tecnologia. De acor-
do com o gerente de Inovação do Sebrae, Paulo Renato, 
a inovação pode ser aplicada nas empresas por meio de 
ações incrementais. 

“A inovação se apresenta quando conseguimos propor 
soluções para problemas específicos, e neste momento 
são muitos os problemas que as empresas já estão e vão 
enfrentar. Inovar pode até ser vender o mesmo produto 
ou serviço que você vende, mas de uma forma diferente 
”, destacou. Com o impacto negativo do novo Coronavírus 
na economia mundial, a inovação se torna uma saída para 
os pequenos negócios driblarem parte dos prejuízos com 
a perda dos clientes e consequente queda nas vendas e 
no faturamento.

Em Brasília, o dono do restaurante Rio Bistrô, Fred Bas-
tos, viu o faturamento cair muito depois que os clientes 

Inovar é uma boa saída para 
pequenos negócios diante de crise

Toda crise, como a que o país vive agora com a pandemia do Coronavírus, representa uma ameaça, 
mas pode ser também uma oportunidade de fazer diferente e descobrir novos caminhos

deixaram de frequentar o local por receio de aglomerações 
em virtude da pandemia. Consciente da necessidade de 
seguir as recomendações do governo e atento às normas 
de higiene e prevenção na manipulação dos alimentos, ele 
resolveu inovar na forma de delivery. 

“Percebi que há muitas pessoas com receio de entrar em 
contato com quem  não conhecem por meio dos aplicati-
vos de entrega, e resolvi montar uma equipe própria para 
realizar o serviço”, contou. 

Junto com o sócio, o filho e dois gerentes, a equipe se 
reveza para fazer as entregas e demonstrar aos clientes 
que estão tomando as medidas necessárias para garantir 
mais tranquilidade e satisfação. “É um cuidado a mais que 
tem sido bem recebido pelos nossos clientes”, explicou. 

A empresária Marcela Reis, dona da loja de moda praia, 
Sol e Vento, que existe há 40 anos no mercado brasiliense 
já usava as redes sociais como canal de venda, mas como 
os clientes não estão mais indo até a loja, ela resolveu 
investir mais ainda na divulgação e venda de produtos de 
forma online. “As redes sociais viraram nossa prioridade 
neste momento. Também estamos oferecendo a possibili-
dade de o cliente escolher os produtos pelo Whatsapp e 
recebê-los em casa por meio de uma malinha exclusiva”, 
contou  (AI/Sebrae).
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