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Transpondo barreiras 
no ramo imobiliário 

com ajuda 
da tecnologia

É fato que a 
tecnologia tem 
mudado o mercado 
como um todo e que, 
com a pandemia, 
a aceleração da 
digitalização só fez 
se intensificar 

Assim como a discus-
são sobre o tema 
em muitos setores, 

como o imobiliário. O dis-
tanciamento social intro-
duziu milhões de pessoas 
no ambiente digital, todos 
vimos reuniões, eventos, 
cursos, compras e ativi-
dades rotineiras passarem 
para o online, e fomos apre-
sentados a um universo de 
possibilidades. 

Com isso, para os corre-
tores, por exemplo, estar 
na internet por meio de um 
site, redes sociais, ou co-
nectado a um aplicativo de 
parcerias como o Homer, se 
mostrou fundamental - eu 
diria, o primeiro passo rumo 
à evolução -, pois vejo que é 
desta forma que adentram 
o mesmo ambiente onde 
estão potenciais compra-
dores/ locadores, e têm a 
oportunidade de atender 
a demanda deles - além 
de obter uma presença 
forte no setor imobiliário 
de forma ágil, prática, e 
confortável. 

No entanto, fazer uso da 
tecnologia a seu próprio 
favor pode não parecer ta-
refa fácil para alguns, ainda 
mais quando levamos em 
consideração a urgência 
disso, e nos perguntamos: 
como acompanhar as rápi-
das mudanças? Diante des-
sa questão, destaco aqui a 
importância de se ofere-
cer um backoffice para o 
profissional não estagnar 
perante as barreiras, mas 
sim transpô-las utilizando 
a tecnologia. Para tornar 
isso viável, coloco como 
segundo passo fundamen-
tal a atualização de seus 
conhecimentos. 

O Homer, por exemplo, 
tem priorizado oferecer 
treinamentos, lives, guias, 
e-books, e até mesmo 
assessoria de marketing 
gratuita, para garantir que 
os corretores possam co-
nhecer e explorar o que de 
melhor a tecnologia pode 
oferecer - caso contrário, 
de nada adianta estar na 
internet. A meu ver, o 
olhar das empresas e dos 
próprios profissionais in-
dependentes tem que estar 
nisso. 

Vale ressaltar que não é 
preciso começar do zero, 
mas sim aprimorar e au-
mentar o potencial de cada 
um. Utilizando ao menos 

um canal de comunicação 
online, e aplicando no 
ambiente digital toda a 
experiência que adquiriu 
no analógico, por exemplo, 
dá para o corretor obter um 
retorno bastante positivo. 
Digo isso com convicção, 
porque temos notado que, 
apesar de os potenciais 
compradores/ locadores 
estarem na internet, o que 
eles têm buscado de fato é 
personalização. 

Não podemos desconsi-
derar que os possíveis com-
pradores querem poupar 
tempo na procura ou na 
venda de uma proprieda-
de via internet, mas eles 
não querem deixar de ver 
cada detalhe do imóvel, se 
sentir dentro desse imóvel, 
e ter a possibilidade de 
acessar propriedades em 
locais mais distantes. Po-
rém, não à toa, corretores 
que implementaram novas 
práticas de atendimento e 
relacionamento com seus 
clientes através de canais 
de digitais, ganharam des-
taque neste período de 
quarentena. 

Graças à tecnologia, há 
sim facilidades quanto a 
agilidade nos processos, 
possibilidade de visitas a 
distância, ajuda do algorit-
mo, e de aplicativos como 
Homer, por exemplo, que 
se baseia no modelo MLS e 
conecta corretores a outros 
corretores, clientes ou imó-
veis dentro de um mesmo 
perfil desejado - o que já 
aumenta as possibilidades 
do negócio ser fechado de 
forma mais rápida. 

Entretanto, as nego-
ciações não deixaram de 
envolver pessoas - com 
sonhos de ter uma casa 
própria, um escritório, uma 
propriedade na praia, ou, 
no caso dos corretores, 
de proporcionar isso aos 
clientes e efetuar uma 
venda para seu sustento. O 
que nos leva a refletir que a 
transformação digital não é 
sobre tecnologia, mas sobre 
como nos relacionamos 
utilizando a tecnologia. 

Não podemos ser pre-
cisos quanto ao que vai 
acontecer no futuro. Mas, 
observando o comporta-
mento dos clientes e do 
mercado neste período 
de distanciamento social, 
dá para perceber que os 
benefícios que a tecno-
logia traz vêm para ficar. 
De que forma você está se 
preparando para o hoje que 
provavelmente será tam-
bém o amanhã? Cabe a nós 
mesmos transpor barreiras 
ou parar por causa delas. 

(*) -  Engenheira de formação, é CEO 
do Homer e sócia-investidora da 

venture builder Ipanema Ventures.

Livia Rigueiral (*)
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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: MAX DE SOUSA FREITAS, profissão: jardineiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Severino Francisco de Freitas e de Antonia Mariano de 
Sousa. A pretendente: FABIANA SARAIVA MENEZES, profissão: op. de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edimildes Saraiva Menezes.

O pretendente: JEFERSON SILVA TAVARES, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 22/03/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de José Antonio Tavares e de Francisca Teixeira da Silva. A 
pretendente: LETICIA RIBEIRO BORGES, profissão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Jailton Oliveira Borges e de Lucimara Ribeiro Tenorio.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: MARCELO MELILLO DIAS, profissão: gastrônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 28/12/1991, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Amaury Dias e de Vânia 
Melillo Dias. A pretendente: BRUNA MANCINI ZAGO DA COSTA, profissão: médica, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Jaú, SP, data-nascimento: 07/09/1993, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Amauri René Gouvêa da Costa 
e de Daniela Paula Zago da Costa.

O pretendente: EDSON COSTA LEITE, profissão: leiturista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Entre Rios, BA, data-nascimento: 16/08/1987, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Domingos Leite e de Railda dos Santos Costa. 
A pretendente: BIANCA SANTANA SILVA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 17/10/1994, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Cicero Donizeti da Silva e de 
Silvia Belarmino de Santana.

O pretendente: THIAGO CIVALLI, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/12/2000, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ovidio Civalli Junior e de Vera Priscila 
Civalli. A pretendente: THAINA DA SILVA GOMES, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/04/1999, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Maria Jucineide 
da Silva Gomes.

O pretendente: PEDRO TIAGO BARBOSA DOS SANTOS, profissão: analista de 
marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Joaquim, SC, data-nascimento: 
18/11/1983, residente e domiciliado em Osasco, SP, filho de Joaquim Manuel dos Santos e 
de Magda Aguilar Barbosa. O pretendente: ALESSANDRO GRANADO LOPES, profissão: 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 
07/07/1988, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Dercio 
Lopes e de Roseli Granado Lopes.

O pretendente: GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, profissão: analista de marketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/06/1991, resi-
dente e domiciliado em Itaquera, São Paulo, SP, filho de Miguel Rodrigues da Silva Filho 
e de Rosemeire Aparecida Correa da Silva. A pretendente: DANIELA FOLONI VIEIRA, 
profissão: analista de dados, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, 
SP, data-nascimento: 25/01/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Sabino Rodrigues Vieira e de Regina Celia Foloni Rodrigues Vieira.

O pretendente: HERMESON ZANELATO DE OLIVEIRA, profissão: técnico de informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Pimenta Bueno, RO, data-nascimento: 26/12/1989, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo, SP, filho de Orlando Cabral de Oliveira e 
de Ilena Bach Zanelato de Oliveira. A pretendente: ANNA KARINA MARQUEZI DO NAS-
CIMENTO, profissão: engenheira civil, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Pari, SP, data-nascimento: 04/04/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Luiz Antonio do Nascimento e de Cleusa Marquezi.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE MARQUES POLICARPO SILVA, profissão: 
consultor de vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, da-
ta-nascimento: 23/03/1994, residente e domiciliado em Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP, 
filho de Geraldo Policarpo Silva e de Izaura Marques Policarpo Silva. A pretendente: BIANCA 
TEIXEIRA MENDES, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira César, SP, data-nascimento: 02/07/1993, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Valter Neto Teixeira Mendes e de Rosana Guerreiro Mendes.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA DA SILVA, profissão: engenheiro eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 21/04/1992, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antenor Pereira da Silva e de 
Marilene Donisete de Souza Silva. A pretendente: BRUNA NICCOLE FERNANDES PE-
QUENO, profissão: analista de back office, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 02/03/1996, residente e domiciliada em Vila Formosa, 
São Paulo, SP, filha de José Ricardo Bezerra Pequeno e de Polyanna Fernandes Pequeno.

O pretendente: FERNANDO ALVES LIGEIRO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 20/10/1977, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Fernando João de Araujo Ligeiro e 
de Levina Alves Ligeiro. A pretendente: RAFAELA SAMPAIO VITOR, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/11/1980, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Orlando Vitor e de Sandra Sampaio Vitor.

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

Roberta Minuzzo (*)

Segundo o professor De-
nis Borges Barbosa, um 
dos princípios básicos 

do sistema marcário é o da 
especialidade da proteção: 
“a exclusividade de um signo 
se esgota nas fronteiras do 
gênero de atividades que ele 
designa”. 

Isso quer dizer que é 
possível a convivência pa-
cífica de marcas idênticas 
ou semelhantes, desde que 
assinalem produtos ou ser-
viços distintos. A exemplo 
disso, podemos citar a marca 
Globo, registrada por dife-
rentes titulares para distin-
guir diferentes produtos e 
serviços, como, biscoitos, 
pincéis de pintura, bebidas 
não alcoólicas, serviços de 
rádio difusão (televisão e 
rádio), entre outros. A marca 
Renner, também é outro caso 
de aplicação do princípio da 
especialidade, uma vez que 
foi concedida para proprietá-
rios distintos e visa distinguir 
alimentos, roupas, serviços 
bancários, tintas e pincéis 
para pinturas. 

Toda regra comporta uma 
exceção e, no mundo mar-
cário, não seria diferente. 
Estamos falando das marcas 
de alto renome. De acordo 
com a Lei da Propriedade 
Industrial, as marcas de 

As marcas de alto renome têm proteção automática em todos os 
segmentos mercadológicos.
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Com o uso mais intenso dos meios di-
gitais para atividades cotidianas durante 
a pandemia do Coronavírus, criminosos 
aproveitam o maior tempo online das 
pessoas para tentar aplicar golpes. Um 
levantamento da Febraban (Federação 
Brasileira de Bancos) revela que no perí-
odo de quarentena houve um aumento de 
60% em tentativas de golpes financeiros 
contra idosos. 

Para combater as fraudes financeiras, a 
Febraban lança uma campanha para in-
formar e conscientizar sobre as tentativas 
de golpes financeiros. A iniciativa conta 
com medidas para proteção e enfrenta-
mento à violação de direitos das pessoas 
idosas. “Os bancos investem R$ 2 bilhões 
por ano em segurança da informação para 
garantir tranquilidade e segurança a seus 
clientes e colaboradores e desenvolvem 
os mais modernos sistemas, tecnologias 
e ferramentas destinados a assegurar a 
autenticidade de transações e operações 
financeiras”, afirma Isaac Sidney, presi-
dente da Febraban.

“Entretanto, estamos intensificando 
nossas ações, pois quadrilhas se apro-
veitaram do aumento das transações 
digitais causado pelo isolamento social 
e da vulnerabilidade dos consumi-

A iniciativa conta com medidas para 
proteção e enfrentamento à violação de 

direitos das pessoas idosas.
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A proteção das marcas 
de alto renome

A propriedade da marca é adquirida através da emissão do registro pelo Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) e a sua proteção está ligada ao ramo de atividade empresarial, observado o princípio da 
especialidade

as marcas registradas terão 
exclusividade em território 
nacional, conforme o prin-
cípio da territorialidade. 
Por isso, ainda que a marca 
seja conhecidamente de 
alto renome, a sua proteção 
está limitada ao país onde 
está registrada. Importante 
destacar que não existe um 
“registro mundial”, em que 
há proteção automática para 
todos os países, mediante um 
único registro. 

Existem algumas possibi-
lidades que proporcionam a 
proteção em diversos países, 
mediante pedido único, 
como é o caso da União Eu-
ropeia, porém, novamente, 
deve ser observado o prin-
cípio da territorialidade, 
pois a marca terá validade 
após concedida, apenas 
nos países que fazem parte 
da comunidade. Enfim, as 
marcas de alto renome, 
quando reconhecidas pelo 
INPI, recebem proteção 
especial em todos os ramos 
de atividades, observado o 
princípio da territorialidade, 
ou seja, os seus titulares 
têm o direito de exploração 
exclusiva, somente no país 
onde a ela estiver registrada.

(*) - Graduada em direito pela 
Universidade Luterana do Brasil, 

com especialização em propriedade 
intelectual pela PUCRS, é advogada da 
Dmark Registros de Marcas e Patentes 

(https://dmk.group/).

alto renome terão proteção 
automática em todos os 
segmentos mercadológicos, 
porque ao atingirem o alto 
grau de reconhecimento 
merecem, especialmente, 
serem protegidas. Isso quer 
dizer que, independente-
mente da classe (ramo de 
atividade) em que a marca 
esteja inserida, ao receber 
o reconhecimento de alto 
renome terá a proteção nas 
demais classes, ou seja, para 
todos os produtos e serviços.

No Brasil, o INPI reconhe-
ceu algumas marcas como 
sendo de alto renome, como 
por exemplo, “Flamengo”, 
de titularidade do Clube de 
Regatas do Flamengo, “Per-
digão”, “Olympikus”, “Da-
noninho”, “Fusca”, “Maize-
na”, “Unimed”, “Facebook”, 
“Walmarrt”, “SBT”, “Goo-

gle”, “BIS”, dentre outras. 
Uma marca muito conhecida 
obteve o reconhecimento 
do alto renome, não pelo 
seu nome, mas, pela forma 
plástica (tridimensional) do 
seu objeto, ou seja, a garrafa 
da Coca-Cola. Ainda que não 
esteja envolvida por nenhum 
outro elemento, seja pelo 
nome ou qualquer figura,  
o consumidor é capaz de 
identificá-la como sendo o 
produto da Coca-Cola o que, 
de certa forma, o levou ao 
reconhecimento do alto re-
nome, dada a fama adquirida 
ao longo dos anos.

Tendo em vista essa forma 
de proteção, muitas vezes 
surgem perguntas como: A 
marca de alto renome tem 
proteção automática mun-
dialmente? A resposta é não!

Segundo a lei brasileira, 

Febraban lança campanha de orientação sobre 
golpes financeiros contra idosos

informar os seus códigos e senhas para 
os estelionatários.

Um exemplo de ataque de engenharia 
social se dá quando o criminoso liga para 
a casa do cliente, diz ser do banco e pede 
para confirmar algumas informações, 
como dados pessoais e senhas. Ao for-
necer informações pessoais e sigilosas, 
como a senha, o consumidor expõe sua 
conta bancária e seu patrimônio aos 
golpistas. O golpe do falso motoboy 
teve aumento de 65% durante o período 
de isolamento social. Nele, criminosos 
entram em contato com as vítimas se fa-
zendo passar pelo banco para comunicar 
a realização de transações suspeitas com 
o cartão de crédito do cliente. 

Para passar uma imagem de seguran-
ça, os criminosos orientam a vítima a 
cortar o cartão ao meio, para inutilizar 
a tarja magnética, antes de entregá-lo ao 
motoboy. No entanto, o chip permanece 
intacto, o que permite que a quadrilha 
faça compras com o cartão, ainda que o 
plástico esteja partido ao meio. A cam-
panha de orientação conta com posta-
gens e vídeos com dicas sobre como se 
proteger dos principais golpes aplicados 
atualmente contra os clientes bancários 
(DC/Febraban).

dores, em especial dos idosos, para 
aplicar golpes por meio da engenharia 
social, que consiste na manipulação 
psicológica do usuário para que ele 
lhe forneça informações confiden-
ciais”, acrescenta Isaac. De acordo 
com o diretor da Comissão Executiva 
de Prevenção a Fraudes da Febraban, 
Adriano Volpini, atualmente, 70% das 
fraudes estão vinculadas à engenharia 
social, quando o cliente é induzido a 
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