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CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: MATEuS FRAnçA GOMES, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/07/1995, 
ajudante de açougue, natural de Ipirá - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Nivaldo Silva Gomes e de Veronice Carvalho de França; A pretendente: 
SIMOnE DE ALMEIDA ROChA, brasileira, solteira, nascida aos 07/06/1985, manicure, 
natural de Iguaí - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José 
Iones Simões Rocha e de Almerita Madalena de Almeida.

O pretendente: LuIz CARLOS AMAuRI DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/03/1984, açougueiro, natural de Minador do Negrão - AL, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Amauri da Silva e de Maria Liberato da Silva; 
A pretendente: FAbIAnA PASSOS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
16/08/1986, atendente de fármacia, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edvaldo Mendes de Oliveira e de Maria Cristina 
Passos de Oliveira.

O pretendente: ADALbERTO REIS SAnTAnA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/02/1983, vigilante, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Genezio Joaquim de Santana e de Maria José dos 
Reis; A pretendente: LuCInEIA DOS SAnTOS XAVIER, brasileira, solteira, nascida aos 
31/10/1976, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Francisco Ferreira Xavier e de Mariana Angela dos Santos Xavier.

O pretendente: LEOnEL JOSEPh, haitiano, nascido aos 18/09/1977, professor, natural 
da República do Haiti, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Adiese 
Joseph; A pretendente: MARIA APARECIDA DE MORAES DAVID, brasileira, divorciada, 
nascida aos 02/10/1956, professora, natural de Santo André - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rodolfo David e de Terezinha de Moraes David.

O pretendente: GAbRIEL SAnTOS DA SILVA TOkuDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/03/1995, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Yoshimi Santos Tokuda e de Ivani Elisangela dos Santos da Silva; 
A pretendente: EDInEIA nOVAES GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 04/01/1990, 
auxiliar administrativo, natural de Planalto - BA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Felismino Gomes Neto e de Lucidalva Ribeiro Novaes Gomes.

O pretendente: IVAnILDO ALVES FERREIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
19/03/1978, motofretista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Sebastião Alves Ferreira e de Maria de Lourdes de Lima 
Ferreira; A pretendente: SAbRInA DA SILVA SIFROnIO, brasileira, solteira, nascida 
aos 26/01/2000, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Marcelo dos Santos Sifronio e de Sandra Batista da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS E AnEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS E AnEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: SERGIO DOS SAnTOS FERREIRA, estado civil divorciado, profissão 
encarregado de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Ferreira e de Vera Lucia dos San-
tos Ferreira. A pretendente: PATRICIA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em Guarulhos, SP, no dia (05/05/1980), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Carlos da Silva e de Maria 
de Lourdes Silva.

O pretendente: RubEnS DE bRITO hIPOLITO, estado civil solteiro, profissão analista 
contábil, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de José Rui Pereira Hipolito e de Noadia Silva de Brito. 
A pretendente: bIAnCA ThAIS DE MELO CASTALDI, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Castaldi e de Sheila Fatima 
Carvalho de Melo.

O pretendente: JEAn FRAnCO DE SOuzA, estado civil solteiro, profissão autôno-
mo, nascido em Aparecida, SP, no dia (16/08/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Miguel Brasiliano de Souza e de Divanildes Braulia 
de Souza. A pretendente: JAnAInE PRIkADAnOVIC GOnçALVES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/01/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Carlos Gonçalves e de Marli 
Prikadanovic da Silva.

O pretendente: FELIPE SAnTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão educador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Alves da Silva e de Andreia dos Santos Silva. A 
pretendente: nATÂnY SAnTOS GOMES, estado civil solteira, profissão educadora, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (05/11/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José de Alencar da Silva Gomes e de Zenira dos 
Santos Gomes.

O pretendente: RADAMÉS GAbRIEL DOS SAnTOS, estado civil solteiro, profissão 
educador fisico, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1998), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre Gonçalves dos Santos e de Aurea 
Solange Ferreira dos Santos. A pretendente: CAROLInA DA SILVA PRIMO, estado civil 
solteira, profissão publicitária, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos de Souza Primo e de 
Angelica Brandão da Silva Primo.

O pretendente: VICEnTE RAMOS DAS FLORES, estado civil divorciado, profissão agente 
de atendimento, nascido em Palotina, PR, no dia (13/05/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Mendes das Flores e de Iracema Ramos 
das Flores. A pretendente: SAnDRA DO nASCIMEnTO RIbEIRO, estado civil viúva, 
profissão do lar, nascida em Taquaritinga do Norte, PE, no dia (30/09/1973), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Amaro do Nascimento e de 
Severina Pessoa de Melo Nascimento.

O pretendente: MARCIO hEnRIQuE SOARES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, 
profissão açougueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/01/1993), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Eugenio Gomes de Almeida e de Marcia 
Maria Soares. A pretendente: bIAnCA PARRA GASQuE DOS SAnTOS, estado civil 
solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Jose dos Santos e de Gilmara 
Parra Gasque dos Santos.

O pretendente: WESLEY TEIXEIRA MARTInS bARRA, estado civil solteiro, profissão 
estoquista, nascido em Fortaleza, CE, no dia (18/03/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Martins Barra e de Sonia Maria Paula Teixeira. 
A pretendente: MARIA SuzAnE DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em Tacaratu, PE, no dia (29/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Kátia Maria dos Santos. 

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: MAIkOn TOMAzInI COuTInhO, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Penápolis - SP, no dia (08/07/1986), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Adaltair Alves Coutinho e de Sebastiana Marineuza 
Tomazini Coutinho. A pretendente: PATRICIA LEÃO bLOS, estado civil solteira, profissão 
cirurgiã dentista, nascida em Manaus - AM, no dia (09/06/1991), residente e domiciliada 
em Manaus - AM filha de João Cleiton Fontoura Blos e de Ana Luzia Leão Blos. Obs.: 
Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço 2º Ofício de Registro Civil de Manaus, 
no Estado do Amazonas, onde será realizado o casamento.

O pretendente: AnDRÉ TRIGO FERREIRA, estado civil solteiro, profissão consultor 
técnico, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (10/09/1992), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de David Trigo Ferreira e de Elizete Lais de 
Freitas Ferreira. A pretendente: JAQuELInE AkEMI kIMuRA bARbOSA, estado civil 
divorciada, profissão analista de eventos, nascida nesta Capital, Cerqueira César  - SP, 
no dia (18/03/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito,São Paulo - SP, filha de 
Roberto Ortiz Barbosa e de Joana Yukiko Kimura Barbosa.

O pretendente: RObERTO bATISTA DA SILVA, destado civil solteiro, profissão publici-
tário, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/10/1992), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos da Silva e de Maria Geralda 
Batista da Silva. A pretendente: ThAMY TORRES MARTInS, estado civil solteira, 
profissão coach, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/05/1987), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adilson Alves Martins e de 
Roseli Torres Costa Martins.

O pretendente: MARCOS DIAS TERRA JunIOR, estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/01/1999), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Dias Terra e de Cassia da Silva Terra. A 
pretendente: ThAÍS GIMEnES DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
contábil, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (06/12/1993), residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Romualdo Armando dos Santos e 
de Denize de Fatima Gimenes. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço 
desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: bRunO SOuzA DA PAz, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
limpeza, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (07/04/1995), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Amaro Xavier da Paz e de Ro-
salina Damasceno. A pretendente: ATAnÁzIA MARIA DE SOuSA nOVAIS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Capitão Gervásio Oliveira - PI (Registrado em São 
João do Piauí - PI), no dia (22/04/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Pedro Celestino de Novais e de Maria da Natividade de Sousa Novais.

O pretendente: WELLInGTOn ALAn DE SOuzA ALVES, estado civil solteiro, profissão 
motoboy, nascido em Santos - SP, no dia (12/01/1985), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Helio de Oliveira Alves e de Marli Domingues de 
Souza. A pretendente: FAnI DE SOuzA SAnTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/07/1970), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sebastião dos Santos e de Maria Apparecida 
de Souza.

O pretendente: EFRAIM LuCEnA PEDROSO DA SILVA, estado civil solteiro, profis-
são estudante, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/09/1998), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcelo Pedrodo da Silva e de 
Vanusa Lucena da Silva. A pretendente: nAThALY SOuzA DE JESuS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (03/02/1999), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Adriano Santos 
de Jesus e de Gilderlene Souza da Conceição.

O pretendente: RAFAEL ALMEIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão estu-
dante, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (10/04/1996), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fernando Artur de Oliveira e de Eliana Almeida 
de Oliveira. A pretendente: JESSICA SILVA DOS REIS, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em Guarulhos - SP (Registrada no Distrito - Ermelino Matarazzo, 
nesta Capital), no dia (03/05/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo-
-SP, filha de Genilson Conceição dos Reis e de Ana Maria da Silva.

O pretendente: VILMAR FÉLIX DE OLIVEIRA, estado civil viúvo, profissão autônomo,  
nascido em Beberibe - CE, no dia (13/06/1960), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Adalto Aires de Oliveira e de Raimunda Félix de Oliveira. A 
pretendente: MARIA LuIzA SILVA ALCÂnTARA, estado civil solteira, profissão autô-
noma, nascida em Beberibe - CE, no dia (27/09/1971), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Paulo Alcântara e de Maria Luiza Domiciano.

Na última sexta-feira, 
foi anunciada pelo 
presidente do Banco 
Central, Roberto 
Campos Neto, a criação 
de uma linha de 
crédito para pequenas 
e médias empresas 
quitarem suas folhas 
de pagamento durante 
dois meses. O dinheiro 
será emprestado 
pelos bancos, mas 
o financiamento foi 
articulado pelo governo 
federal

 

Serão  afetadas por tal 
medida as empresas 
com faturamento anu-

al entre R$ 360 mil e R$ 10 
milhões. No total, a linha de 
crédito será de R$ 40 bilhões, 
durante dois meses. Desse 
total, 85% (ou R$ 34 bilhões) 
será subsidiado pelo Tesou-
ro Nacional. O subsídio era 
uma demanda dos bancos 
privados para criarem essa 
linha de crédito.

A taxa de juros será de 
3,75% ao ano e haverá uma 
carência de seis meses. O  
prazo para pagamento será 
de 36 meses. Na medida 
ainda consta que durante 
os dois meses de financia-
mento da folha, a empresa 
beneficiada não poderá 
demitir. Tal cláusula deve-
rá constar  no contrato de 
financiamento.

Outrossim, o dinheiro 
irá direto do banco para 
as folhas de pagamento. 
A empresa contratará o 
empréstimo com o banco 
que por sua vez depositará 
o valor referente ao salário 
diretamente no CPF do 
funcionário. O valor será 
limitado a dois salários mí-
nimos. A operação será feita 
pelo BNDES.

Logo, constata-se que a 
operação conta com quatro 
participantes: o Tesouro, o 
BNDES, os bancos privados 
e o BC. O Tesouro aplica o 
subsídio e fica com as perdas 
e ganhos da operação. O 
BNDES opera os recursos 
do Tesouro, que vai passar 
para os bancos privados. Os 
bancos privados vão colocar 
15% do seu bolso. Quem 
opera é o banco privado.

Não há ainda a informa-
ção do inicio da linha de 
financiamento bem como o 
procedimento necessário a 
ser realizado pela empresa 
para ter acesso ao crédito. 
A expectativa é que esse 
incentivo esteja disponível 
para adesão em até duas 
semanas para 1,4 milhão de 
empresas.

Veja, abaixo, alguns de-
talhes das medidas anun-
ciadas:
	 •	Faturamento: o finan-

ciamento estará dispo-
nível para empresas com 
faturamento de R$ 360 
mil e R$ 10 milhões por 
ano

	 •	Trabalhadores: o di-
nheiro será exclusivo 
para a folha de paga-
mentos e será depo-
sitado pelo CPF do 
funcionário

	 •	Demissões: as empre-
sas que contratarem 
essa linha de crédito não 
poderão demitir pelo 
prazo de dois meses

	 •	Prazos: as empresas te-
rão 6 meses de carência 
e 36 meses para pagar o 
empréstimo

	 •	Juros: os juros serão de 
3,75% ao ano.

Eduardo Moisés

Governo financiará salário 
de funcionário de pequenas 
e médias empresas com 
R$ 40 bi em crédito

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

O pretendente: MARCELO AnDRÉ DA SILVA ROChA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/06/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Aparecido da Rocha e 
de Meires Dalva da Silva. A pretendente: nATAShA MALTA PRAXEDES, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(28/11/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Etelvino 
Praxedes Neto e de Cristina da Silva Malta Praxedes.

O pretendente: bRunO FERREIRA DE CARVALhO GOMES, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em Guarulhos - SP, (Registrado neste Subdistrito,  
Cangaíba), no dia (29/06/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filho de Ramiro de Jesus Gomes e de Roberta Ferreira de Carvalho. A pretendente: 
bRunA DA SILVA CASTILhO, estado civil solteira, profissão manicure, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/06/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Eliseu Rosa Castilho e de Miraci Cestorio da Silva Castilho.

O pretendente: PAuLO SERAFIM FELIX, estado civil divorciado, profissão metroviário, 
nascido em Sape - PB, no dia (13/04/1962), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Mariano Antonio Serafim e de Prescilia Maria da Conceição. A 
pretendente: AnA CRISTInE SILVA DE SOuzA, estado civil solteira, profissão consultora 
de vendas, nascida em Fortaleza - CE, no dia (28/06/1970), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos de Souza e de Efiza Maria Silva de Souza.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Ricardo Frazatto (*) 

A tecnologia está a ser-
viço e desserviço nes-
te momento crucial, 

em que a saúde das pessoas 
corre risco e a saúde finan-
ceira das empresas também. 
Neste mundo globalizado 
e tecnológico, as startups 
podem ser importantes alia-
das na busca da solução da 
doença em si, mas também 
da economia de maneira 
geral, trazendo, inclusive 
uma série de conceitos já 
trabalhados e adaptados a 
essa crise mundial. 

Existem pelo menos dois 
pilares em que as startups 
estão agindo nesse cená-
rio mundial. Um assunto 
que emerge das startups 
é análise de big data de 
inúmeras fontes por meio 
da inteligência artificial. As 
tecnologias que estão sendo 
usadas hoje para enfrentar 
a pandemia do Coronavírus 
são relativamente recentes 
e permitem a adoção de 
uma série de medidas pelos 
governos e entidades su-
pragovernamentais, como a 
ONU e a OMS, que até então 
eram impensáveis. 

E essa resposta rápida e 
certeira passa pelo mundo 
das startups, que trabalham 
há anos com conceitos de 
cruzamento de dados, pre-
dição e tomada de decisão. 
O tão falado achatamento 
da curva de crescimento 
do Coronavírus é possível 
a partir dessa tecnologia 
desenvolvida nas startups 
para a solução de outros 

O que podemos aprender com 
as startups e esperar delas 

nesse novo cenário
O mundo atravessa alarmado a pandemia do Coronavírus, a primeira a ser acompanhada em tempo real, 
seja nas informações, nas predições, no combate ou na viralização de comentários

crescimento também dentro 
dessa crise. 

A projeção é que o cresci-
mento comece a retomar no 
último quadrimestre do ano. 
Mas não há motivo para pâ-
nico. É possível se proteger. 
Nesse momento é hora de se 
estruturar e tomar decisões 
de mitigação, de fazer um 
planejamento muito forte 
e estruturado em fluxo de 
caixa. A maior parte das 
empresas terá uma redução 
de receitas, os contratos 
atuais tendem a diminuir, os 
contratos futuros tendem a 
entrar mais devagar, então é 
preciso tomar medidas para 
aumentar o tempo que se 
consegue continuar com o 
caixa apertado. 

É preciso ver caso a caso, 
analisar a estrutura e pro-
jetos de cada empresa, mas 
algumas sugestões, no caso 
das startups são: segurar 
investimentos em infraes-
trutura e em lançamento 
de novos produtos e rever a 
planilha de custos e despe-
sas. Apesar de já estarmos 
na crise, ainda dá tempo de 
arrumar a casa. 

E as startups com certeza 
têm muito a contribuir não 
só no desenvolvimento de 
pesquisa em si contra o 
vírus, mas como ensinar e 
desenvolver novas tecnolo-
gias para esse novo cenário 
mundial.

(*) - Engenheiro Mecatrônico pela 
Unicamp, com especialização em 
Novos Modelos de Negócios pela 

University of Virginia, Venture Capital 
e Private Equity pela Università 

bocconi, é diretor da Filius.

tipos de problemas e agora 
adaptados à pandemia, suas 
variáveis e às previsões de 
contágio.

O segundo pilar em que as 
startups indiscutivelmente 
ajudam é a contribuição 
com a cultura e as tecno-
logias de administrar times 
remotos espalhados geo-
graficamente,  home office, 
distribuição de tarefas, 
de projetos. Esse mundo 
digital de trabalho remoto 
e distribuído é o cotidiano 
das startups. E agora as 
grandes corporações, pe-
quenas empresas, o gover-
no e as corporações ditas 
como mais convencionais 
têm uma referência muito 
sólida para ter uma alter-
nativa de como continuar 
operando minimamente 
nesse cenário difícil. 

Ou seja, esse conhecimen-
to já vivido nas startups está 
trazendo resiliência para 
que que as empresas pos-

sam suportar os impactos 
da economia que virão com 
o Coronavírus. Enquanto o 
cenário econômico deixa a 
entender que os investimen-
tos no capital de risco, onde 
entram as startups, tendem a 
diminuir neste período. Mas 
isso não é regra. As startups 
que têm soluções e alterna-
tivas para esse momento, 
não só no tratamento do 
vírus em si, mas em todo o 
entorno, como sistemas de 
entrega, compras on line, 
desenvolvimento de home 
office e entretenimento em 
casa, vão ter que investir. 

Não é a maioria, mas há 
uma fatia do mercado que 
pode se beneficiar. Já esta-
mos vendo que startups des-
te segmento estão disponibi-
lizando sem custo sistemas 
de home office, conteúdo, 
plataformas para as pessoas 
que estão trabalhando de 
casa se adaptarem. É um 
mundo de possibilidade e de 
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