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A transformação 
digital vai acabar 
com os eventos 

tradicionais?

As tecnologias 
disponíveis já 
possibilitam 
diferentes formas 
de interação

Segundo levantamento 
realizado pelo Se-
brae, em parceria 

com a Associação Brasileira 
de Empresas de Eventos 
(ABEOC) e União Brasilei-
ra dos Promotores de Feiras 
(Ubrafe), a pandemia do 
Coronavírus impactou 98% 
das empresas do setor de 
eventos. Em um mercado 
que corresponde a 4,32% 
do PIB brasileiro, capaz de 
gerar cerca de 25 milhões 
de empregos (diretos e 
indiretos), esses números 
chegam a ser alarmantes. 

Se antes o setor esta-
va acostumado com as 
aglomerações e grandes 
festividades, atualmente 
se vê obrigado a encontrar 
alternativas para conseguir 
sobreviver em tempos de 
instabilidade econômica. 
Para se ter uma ideia, a pes-
quisa citada acima mostra 
ainda que, 35% dos empre-
sários disseram que tiveram 
que negociar crédito para 
adiamento dos eventos, 
renegociar contratos de 
fornecedores e reduzir ou 
até mesmo cortar alguns 
custos. 

Em um primeiro mo-
mento, essas medidas são 
necessárias, mas acredito 
que um dos melhores cami-
nho seja levar seus eventos 
presenciais para o mundo 
online. Com o crescimento 
da transformação digital 
em diversos setores, o 
segmento de eventos online 
conseguiria levar inovação 
e alternativas mais viáveis, 
economicamente falando, 
para continuar ativo e cres-
cente no mercado. 

Foi enxergando esse po-
tencial que algumas empre-
sas do setor de festas e ceri-
mônias, principal mercado 
nacional e que movimenta 
cerca de R$ 17 bilhões ao 
ano no Brasil, segundo a 
Associação Brasileira de 
Eventos (Abrafesta), levou 

pela primeira vez uma feira 
do setor para o online. Para 
continuar fazendo a roda 
da economia girar, a Expo 
Yes foi realizada em um 
ambiente digital e possi-
bilitou que as pessoas não 
abandonassem o sonho de 
se casar. 

Outros exemplos são 
a segunda edição da 8ª 
premiação aos melhores 
fornecedores da Toyota, 
que contou com a partici-
pação das filiais da monta-
dora no Brasil, Argentina 
e Venezuela, além de mais 
de 150 representantes de 
fornecedores, e o Congres-
so Internacional de Direito 
Constitucional - CIDC, que 
antes era realizado presen-
cialmente e se transformou 
em uma semana online de 
diálogos constitucionais 
com a participação de mais 
de 30 personalidades da 
área do direito. 

Essa transformação digi-
tal em eventos já faz parte 
da cultura de muitas orga-
nizações e temos visto um 
empenho para a melhora 
constante da experiência 
do público, palestrantes e 
patrocinadores. Convites, 
inscrições e até a forma de 
pagamento já podem ser 
realizados no ambiente on-
line, de forma ágil, prática 
e segura. 

Assim, com todos esses 
exemplos, o mercado nos 
aponta que a transforma-
ção digital não irá acabar 
com as feiras e eventos 
tradicionais, mas sim per-
mitir que esses eventos 
ofereçam uma experiência 
diferenciada ao participan-
te, criando mais um modelo 
de negócios complementar. 

As tecnologias disponí-
veis já possibilitam diferen-
tes formas de interação e 
acompanhamos, a cada dia, 
o fortalecimento e sinergia 
entre os mundos on e of-
fline. No final das contas, 
todos sairão ganhando: 
players do setor, palestran-
tes e, claro, o público final. 

(*) - É CEO da Congresse.me, 
primeira e maior plataforma de 

congressos online do Brasil.

Luiz Gustavo Borges (*)
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Aumentou 
a busca do 
consumidor 
por crédito 

Segundo o Indicador da 
Serasa Experian, a procura 
dos brasileiros por crédito 
cresceu 13,4% em junho, 
se comparada a maio. Essa 
foi a segunda alta mensal 
consecutiva depois de o 
indicador ter registrado três 
meses de queda (fevereiro, 
março e abril). A recupera-
ção foi verificada em todas as 
faixas de renda analisadas e 
também em todas as regiões, 
com destaque para o Norte 
(19,1%), seguido do Sudeste 
(14,3%), Nordeste (13,7%), 
Sul (11,3%) e Centro-Oeste 
(8,5%).

“Os dados de junho refor-
çam o que já visualizamos 
em maio: os consumidores 
estão voltando a buscar 
crédito, o que pode indicar 
uma tendência de recupe-
ração da economia”, diz 
o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi. “O 
índice ainda está vinculado 
à renegociação de dívidas 
pessoais. Contudo, iden-
tificamos em junho alguns 
sinais de busca de crédito 
para retomada de consu-
mo”, completa.

Os brasileiros com renda 
entre R$ 500 e R$ 1.000 
foram os que mais solici-
taram crédito (14,1%) em 
junho. Em seguida estão 
aqueles que ganham até R$ 
500 (13,6%) e de R$ 1.000 
a R$ 2.000 (13,1%). “Fica 
evidente que as pessoas 
seguem buscando crédito, 
seja para renegociar dívidas, 
seja para consumo direto. 
De qualquer maneira é um 
sinal positivo para a eco-
nomia”, finaliza Rabi (AI/
SerasaExperian).
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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:

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

O pretendente: RODRIGO ERNESTO LACERDA, estado civil solteiro, profissão su-
pervisor de vendas, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia (17/02/1984), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ronildo Campos de 
Lacerda e de Mirian Aparecida Ernesto. A pretendente: ANDREIA BLASCO, estado civil 
divorciada, profissão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(27/12/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alfredo 
Blasco e de Maria Vitoria Blasco.

O pretendente: RODRIGO ALVES MACÊDO, estado civil divorciado, profissão porteiro, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/04/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José da Cruz Macêdo Filho e de Vera Lucia 
Alves Pereira Macêdo. A pretendente: CARLA FERNANDA LUZ MENDES, estado civil 
solteira, profissão pedagoga, nascida em Guarulhos - SP, no dia (21/06/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Carlos Luz Mendes e 
de Valquiria Alves Dias Luz Mendes.

O pretendente: ARINEU MOURA DOS SANTOS, estado civil viúvo, profissão operador, 
natural de Maracas - BA, no dia (12/10/1974), residente e domiciliado nesta Capital, 
São Paulo - SP, filho de Norato Pereira dos Santos e de Judite Moura dos Santos. A 
pretendente: VILMA COSTA VIEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta 
Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (01/05/1967), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Vieira Filho e de Maria Helena Costa. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: CARLOS ANDRÉ ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de loja, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (30/12/1989), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos Rodrigues 
da Conceição e de Maria de Lourdes Araújo Lima. A pretendente: GESSIANA SOARES 
SENA, estado civil solteira, profissão consultora de venda, nascida em Jacobina - BA, 
no dia (13/09/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José Nilson da Silva Sena e de Denieze da Silva Soares.

O pretendente: WILTON REIS DE JESUS, estado civil solteiro, profissão analista, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (11/07/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Jose Ubirajara Miranda de Jesus e de Maria Geralda Santos Reis. 
A pretendente: THAYNARA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão 
auxiliar administrativo II, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (26/09/1995), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valdeci Muniz dos Santos 
e de Eva Aparecida Ferreira de Almeida.
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Não se espera que a produção e as vendas de veículos se 
recuperem globalmente já no terceiro trimestre.
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Além disso, a pandemia 
está impulsionando o 
surgimento de merca-

dos automotivos regionais 
diferentes, mas também 
criará novas oportunidades 
para os fabricantes. Essas 
são algumas das principais 
conclusões da 21ª edição da 
tradicional “Pesquisa Global 
com Executivos do Setor 
Automotivo 2020” (Global 
Automotive Executive Sur-
vey 2020, em inglês), GAES 
2020, conduzida pela KPMG. 

O conteúdo também re-
velou que não se espera 
que a produção e as vendas 
de veículos se recuperem 
globalmente já no terceiro 
trimestre deste ano. Além 
disso, o aumento da capaci-
dade ocorrerá em ondas e, 
portanto, deve variar muito 
de uma região para outra. 
A previsão, ainda, é que a 
pandemia levará a mudanças 
fundamentais na demanda 
e, consequentemente, deve 
gerar oportunidades para os 
fabricantes em decorrência 
da possibilidade das pessoas 
se afastarem do transporte 
público e estarem dispostas 

Enquanto o nível de ati-
vidade da economia enco-
lheu durante a pandemia 
da Covid-19, e o mercado 
já projeta um PIB em 
queda de mais de 6% para 
2020, a quarentena tem 
impulsionado o segmento 
de arquitetura e design, 
conforme aponta pesquisa 
da Archademy, primeiro e 
o maior Market Network 
do setor no Brasil. 

Estudo desenvolvido 
pela construtech, “O im-
pacto comercial da CO-
VID-19 para Arquitetos e 
Designers de Interiores”, 
revela que mais de 85% 
dos escritórios geraram 
propostas no período de 
isolamento social. Destes, 
33,3% desenvolveram 
entre 4 e 10 propostas 
durante a pandemia. Par-
ticiparam da pesquisa 650 
escritórios de todo o país. 

A maior parte dos pro-
fissionais - e vale destacar 
que 92% são empresários, 
sócios ou autônomos de 
pequenos e médios escri-
tórios - conseguiram se 
manter atuantes no merca-
do mesmo neste momento 
de crise, mas houve uma 
mudança no perfil das de-
mandas no período. 44,3% 
dos escritórios receberam 
demandas diferentes das 
tradicionais, com propos-
tas de adequação de am-
bientes à nova realidade 
advinda como reflexo da 
pandemia. 

No segmento residen-
cial, 59,5% das propos-
tas pediam reformas no 
layout geral da casa. Ao 

Covid-19 acelera a transformação 
do mercado automotivo tradicional
A Covid-19 está acelerando a transformação do mercado tradicional de automóveis de passageiros 
que já estava em curso

lidade simples e transparen-
te. Outro dado é que, com a 
complexidade crescente de 
relacionamento com clien-
tes, espera-se nesse setor 
um aumento nas despesas 
de marketing. Apesar dis-
so, em uma visão global, as 
compras on-line estão mais 
distantes do que o esperado, 
uma vez que um em cada 
cinco consumidores glo-
bais (20%) afirmaram que 
não comprarão um carro 
on-line. 

“Neste momento de alta 
criticidade, é fundamental 
que a indústria tenha acesso 
a informações qualificadas 
que suportem suas decisões 
estratégicas de negócio e 
acompanhe com extremo 
cuidado as eventuais altera-
ções de percepção de valor 
de compra dos consumido-
res. Estes dois elementos 
serão cruciais para ditar o 
rumo dos próximos passos 
na retomada dos negócios”, 
completa Ricardo Bacellar, 
da KPMG. O conteúdo está 
disponível na íntegra no link - 
(http://automotive-institute.
kpmg.de/GAES2020/).

a voltar a investir em carro 
próprio para se sentirem 
mais seguras. 

“Os consumidores con-
sideram mais que nunca 
os veículos como um meio 
de proteção para sua se-
gurança pessoal, portanto, 
ponderam cuidadosamente 
seu orçamento com sua 
saúde pessoal. É aqui que 
os fabricantes devem se 
reposicionar e intensificar 
o relacionamento com seus 
clientes. Em períodos de 
incerteza e de aumento da 
conscientização de custos 
pelos consumidores, isso 

inclui o desenvolvimento de 
ofertas contratuais flexíveis 
e acessíveis para novos ve-
ículos, principalmente nos 
produtos de entrada”, afirma 
Ricardo Bacellar, sócio-lí-
der do setor de Industrial 
Markets e Automotivo da 
KPMG no Brasil. 

De acordo com a pesqui-
sa, entender o cliente em 
todos os pontos de contato 
de sua jornada completa é 
fundamental e as decisões 
de compra serão orientadas 
pelo “ticket de entrada”, 
custo total de propriedade 
e uma experiência de mobi-

Reforma de escritórios e de casas 
aquece mercado de arquitetura

A maior demanda por projetos se relaciona a mudanças nas 
relações de trabalho pós-covid.
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todo, 77,5% dos escritórios 
receberam solicitações de 
projetos focados no lar. Dos 
pedidos, 50,5% abrangiam 
adaptação da casas para 
home office, enquanto 
47,5% envolviam também 
adequação dos espaços de 
convivência da família e 
21,5% incluíam reforma-
tação do ambiente para 
crianças.

Já no ramo corporativo, 
a maior demanda por pro-
jetos esteve relacionada a 
mudanças nas relações de 
trabalho pós-covid. No total, 
73,1% dos escritórios rece-
beram pedidos de projetos 
para empresas, dos quais 
29,7% pediam readequação 
de layout para respeitar 
o distanciamento social, 
26,6% precisavam reforma-
tar o ambiente, que ficou 
menor com a pandemia, e 
18,8% queriam adaptar o 
layout para atender à rota-
tividade advinda do home 
office. 

“Há um aumento nas al-
ternativas para recorrência 
de projetos durante a crise, 
com novos serviços, prin-
cipalmente aqueles cujo 

processo seja majorita-
riamente digital. Porém, o 
ticket médio dos projetos 
tende a diminuir, visto o 
cenário de crise econô-
mica que estamos viven-
ciando”, analisa Raphael 
Tristão, CEO da Archa-
demy. Segundo revelou 
a pesquisa, 65,9% dos 
escritórios estão inves-
tindo em posicionamento 
nas redes sociais e 23,2% 
estão apostando em mídia 
digital paga. 

Para o longo prazo, 
Tristão projeta que o 
crescimento da presença 
digital será um divisor de 
águas no mercado. “Uma 
grande geração de escri-
tórios ocupará os postos 
de referência no segmento 
por sua capacidade de po-
sicionamento digital”. Hoje 
a comunidade Archademy 
conta com 50 mil arquite-
tos, o que representa 30% 
do mercado brasileiro. A 
startup, fundada em 2016, 
já acelerou a consolidação 
de mais de 1.000 escri-
tórios desde sua criação. 
Fonte: (www.archademy.
com.br)

O pretendente: WILDNEY DE OLIVEIRA PROFETA, nascido nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha - SP, no dia (09/12/1995), profissão entregador, estado civil solteiro, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sidnei dos Santos Profeta 
e de Ana de Oliveira Profeta . A pretendente: QUITÉRIA SOUZA MATIAS, nascida em 
Quebrangulo - AL, no dia (11/07/1969), profissão gerente de vendas, estado civil solteira, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manuel Porfírio Matias e de Maria 
Souza Matias.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial
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