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Como fazer negócios 
depois de 2020?

Vivenciamos ao 
longo deste ano, 
que agora se 
encaminha para o 
fim, diversos desafios 
sociais, familiares e 
profissionais

A pandemia trouxe 
uma nova perspecti-
va sobre como viver 

e trabalhar em um mundo 
quase que completamente 
dependente do digital. Mas, 
mesmo com o rápido avan-
ço da internet nesse perí-
odo de quarentena, muita 
gente ainda se pergunta: 
Como será que faremos 
novos negócios depois de 
2020? Obviamente essa 
é uma pergunta retórica 
nesse momento. 

Será necessário que a 
gente vivencie dia após 
dia de 2021 e depois da 
vacina, para ir encontrando 
novos caminhos. Mas se há 
algo que podemos declarar 
desde já é que definitiva-
mente não voltaremos ao 
que era antes da Covid-19 
atingir boa parte do mun-
do. Parece clichê falar em 
novo normal e eu concordo, 
principalmente porque 
estamos comentando so-
bre uma transformação 
tão profunda daquilo que 
estávamos acostumados, 
que o correto mesmo seria 
apenas “novo”.  

Nova forma de contratar 
e reter talentos, de reunir 
as equipes, novas regras 
de segurança e higiene, e 
diversos novos momentos 
acontecerão conosco em 
um futuro próximo. Quanto 
ao que tange aos negócios, 
a tendência é que eles acon-
teçam de forma mais madu-
ra no ambiente digital. 

Percebemos que nem 
sempre é preciso pegar um 
avião, fechar um hotel e re-
servar uma sala de reunião 
para assinar um contrato 
ou alinhar expectativas, 
por exemplo. Isso deve 
prevalecer mesmo quando 
pudermos retomar nossa 
rotina. 

Para desenvolver e fo-
mentar seu negócio tam-
bém será necessário ter 
uma mentalidade com-
pletamente focada no 
ambiente digital. Afinal, 
percebemos que antes da 
pandemia estar na internet 
era um ‘nice to have’, mas 
agora e depois que tudo 
passar é um ‘must to have’, 
não dá mais para estar com 
o foco apenas no offline. 

E quem ainda não enten-
deu todas essas mudanças, 
infelizmente precisa correr 

contra o tempo. Na internet 
todo mundo tem opinião, 
serviços e produtos estão 
constantemente em avalia-
ção. Então saber entender 
essa dinâmica, em como 
agir e como planejar cada 
passo é extremamente im-
portante. Não adianta estar 
online e não acompanhar 
como tudo se desenrola ali. 

O público-alvo também 
é impactado, podem ser as 
mesmas pessoas, mas atin-
gi-las no offline é totalmen-
te diferente do ambiente 
online. A personalização, 
o tom da mensagem, as 
ferramentas utilizadas para 
chegar até o consumidor, 
tudo é cuidadosamente 
pensado especificamente 
para o e-commerce (ou o 
mais atual entendimento, 
a camada de Digital Com-
merce do negócio) e ter ao 
lado especialistas na área 
pode fazer total diferença. 

O comunicador digital, 
aliás, deve figurar entre as 
principais profissões em 
ascensão nos próximos 
rankings. É ele quem dire-
cionará de forma mais as-
sertiva todo esse processo. 
O mundo pós-pandemia do 
novo Coronavírus ainda é 
uma incógnita em muitos 
aspectos e como disse 
antes, só vivendo para en-
contrar os caminhos. 

Mas tendências que vi-
nham se concretizando 
antes de tudo e tomaram 
força ao longo desse ano 
desafiador, devem perma-
necer e ditar uma nova for-
ma de vivenciar e explorar 
a internet, especialmente 
no que tange à dinastia dos 
dados e da personalização 
das interações com cada 
cliente, usuário e consu-
midor. 

Estamos falando de or-
ganismos empresariais e 
ecossistemas de soluções 
e fornecedores totalmente 
novos e que demandam 
novas expertises até aqui 
tratadas como secundá-
rias ou apenas desejáveis. 
Estratégias e abordagens 
genéricas não serão perdo-
adas e to pouco aderentes 
junto aos consumidores 
deste mundo com maturi-
dade digital superior. 

Precisamos estar em 
alerta, porque a principal 
característica da internet é 
o imediatismo, tudo acon-
tece e passa muito rápido, 
e se você perder o timing, 
não se sentará no corredor 
e ficará esperando o próxi-
mo voo. 

(*) - É CEO DRIVEN.cx, diretor da 
ABCOMM e do IBEVAR e VP do 

POPAI Brasil, além de professor na 
FIA, IBMEC, IED e ComSchool.

Fabrizzio Topper (*)

No entanto, segundo especialista 
Alex Corcioli - CPO da plata-
forma de serviços financeiros 

Donus - o pior ficou pra trás e o setor 
é uma das tendências de investimento 
para os próximos anos.

Foodservice é o mercado que com-
preende alimentação fora do ambiente 
de casa, ou seja, lanches e bebidas que 
são entregues por delivery. De acordo 
com Corcioli, os serviços que oferecem 
conveniência ao consumidor tendem a 
crescer aceleradamente nos próximos 
anos. “De um lado temos as pessoas 
que estão mais abertas à conveniência 
e praticidade, do outro as pessoas que 
começaram a valorizar momentos de 
lazer em família e amigos e usufruem 
de serviços de entrega de alimentos. 

Ambos os comportamentos mostram 
que o foodservice vai crescer muitos 
nos próximos meses”, afirma. Pensando 
em alternativas para o setor, o espe-
cialista elencou três tendências para 
o empreendedor que quer investir em 
foodservice ainda em 2020. 
	 •	Conveniência é a palavra chave 

- Com a flexibilização da quarentena 
e retorno dos trabalhadores às ruas, 
o consumo imediato de refeições se 
mantém em potencial. Dessa forma, 
a oportunidade torna-se ampla ao 
abranger refeições rápidas e estri-

Os serviços que oferecem conveniência ao consumidor tendem a crescer.
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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: ROGERIO BORGES DE SOUZA, profissão: analista de sistemas, es-
tado civil: viúvo, naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 29/12/1974, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Artur Borges de Souza e de 
Aparecida Maria Souza. A pretendente: JOYCE SUELEN SANTOS RODRIGUES, profis-
são: assistente financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, 
SP, data-nascimento: 20/07/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Jorge Luiz Rodrigues e de Ana Zélia dos Santos.

O pretendente: JOSÉ DE MOURA CAVALCANTE NETO, profissão: mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 18/11/1988, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Joselito de Souza 
Cavalcante e de Monica Gomes de Melo Cavalcante. A pretendente: LUCIANA DOS 
SANTOS ALVES DE OLIVEIRA, profissão: assistente administrativo, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 06/03/1989, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio Luciano 
Alves de Oliveira e de Magda de Souza dos Santos.

O pretendente: WESLEY ROMARIO DA SILVA, profissão: perito criminal, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Catanduva, SP, data-nascimento: 14/09/1992, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Antonio da Silva e de Marta Moreira da Silva. A 
pretendente: DANIELLE KIMIE KIKUCHI, profissão: estudante, estado civil: solteira, natura-
lidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/08/1996, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Milton Fhitochi Kikuchi e de Erenilda Ferreira de Souza Kikuchi.

O pretendente: GUSTAVO MARIANO FIERI, profissão: tecnólogo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 11/08/1979, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Benedito José Fieri e de Sirlei 
Mariano Fieri. A pretendente: FERNANDA VIANA DE SOUZA, profissão: psicóloga, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 12/02/1989, resi-
dente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Sebastiana Silva Viana.

O pretendente: ROBERTO SELMIKAITIS, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 08/02/1947, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Evaldas Selmikaitis 
e de Adelaide Selmikaitis. A pretendente: VERA LÚCIA DA SILVA, profissão: babá, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Garanhuns, Distrito de Miracica, PE, data-
nascimento: 06/10/1965, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Ilda Luzia da Silva.

O pretendente: JOSÉ DANIEL MARCELINO DE MELO, profissão: cabeleireiro, estado 
civil: viúvo, naturalidade: em Orós, CE, data-nascimento: 23/02/1984, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Marcelino Neto e de Josefa 
Orlêda Marcelino de Melo. O pretendente: UKESLEY DE SOUZA MELO, profissão: 
cabeleireiro, estado civil: solteiro, naturalidade: em Rio Branco, AC, data-nascimento: 
26/04/1990, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Gomes de Melo e de Valderice Barros de Sousa.

O pretendente: ROBERTO MOSTACEDO GIL, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/11/2000, residente 
e domiciliado em Cangaíba, São Paulo, SP, filho de Margarita Mostacedo Gil. A 
pretendente: ELIANA MEJIA ORELLANA, profissão: autônoma, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: na Bolívia,, data-nascimento: 27/10/1996, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcelino Mejia Salazar e de Bertha 
Orellana Espinoza.

O pretendente: BEIMAR RICARDO QUISPE FLORES, profissão: analista de T.I., estado 
civil: solteiro, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 16/06/1997, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ricardo Quispe Huanca e de Rosa 
Flores de Quispe. A pretendente: PRISCILA BARBARA ORTIZ AMARRO, profissão: 
contadora, estado civil: solteira, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 30/10/1985, 
residente e domiciliada no Bom Retiro, São Paulo, SP, filha de Luiz Ortiz Gironda e de 
Basilia Virginia Amarro de Ortiz.

O pretendente: RENATO DA SILVA CARDOSO, profissão: assistente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 25/02/1991, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Cardoso 
Junior e de Ieda da Silva. A pretendente: ANA LETICIA COSTA LOPES, profissão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 
10/09/1995, residente e domiciliada em Itaquera, São Paulo, SP, filha de João Batista 
Costa Lopes e de Zelma Maria Costa Lopes.

O pretendente: MATHEUS MAZALI FERREIRA DA SILVA, profissão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Pacaembu, SP, data-nascimento: 16/08/1988, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Wesley Ferreira da Silva e de 
Sandra Maria Mazali Silva. A pretendente: VALÉRIA TORRES SILVA, profissão: advogada, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca, SP, data-nascimento: 
10/12/1986, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Flavio 
Rodrigues Silva e de Neusa Aparecida Baptista Torres.

O pretendente: EDGAR DE SOUSA BISPO, profissão: controlador de qualidade, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/03/1972, residente e domiciliado 
em Guaianases, São Paulo, SP, filho de Benedito Bispo e de Eronisa de Sousa Bispo. A 
pretendente: CAMILA BRESSANI, profissão: montadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 20/02/1988, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Armando Bressani Filho e de Neuzeli Francisca Bressani.

A pretendente: POLIANA VIEIRA DA SILVA, profissão: escriturária administrativa, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Miguel Arcanjo, SP, data-nascimento: 12/12/1987, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Hamilton Vieira da 
Silva e de Cleide Novellino. A pretendente: PATRÍCIA VIEIRA DE ALMEIDA ABEDORAL, 
profissão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-
nascimento: 18/02/1988, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Marcos de Jesus Almeida Abedoral e de Edjane Vieira de Araujo.

O pretendente: LUCAS DA COSTA NASCIMENTO, profissão: analista de planejamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/06/1998, resi-
dente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Anderson Luis do Nas-
cimento e de Graziele Batista da Costa. A pretendente: STEPHANIE NATALLE BARROS, 
profissão: auxiliar de cabeleireiro, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 08/09/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Rogerio Xavier de Barros e de Marcia Verginia Barros.

O pretendente: DAVÍ PINHATA, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/09/1963, residente e domiciliado em Penha de 
França, São Paulo, SP, filho de Alziro Pinhata e de Maria Laura Pinhata. A pretendente: 
SÁRA RUBIA DOS SANTOS FARATH, profissão: professora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: em Guaratinguetá, SP, data-nascimento: 24/06/1958, residente e domiciliada na 
Mooca, São Paulo, SP, filha de José Miguel Farath e de Benedita Maria dos Santos Farath. 
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

Três tendências no setor 
de foodservice ainda em 2020
O foodservice foi um dos mais afetados pela pandemia. O setor sofreu variações, chegando até a ter até 
80% de queda em alguns setores de bebidas, segundo o estudo Foodcheck MacroTrends

tamente funcionais, como marmitas 
e lanches ao longo do dia.

	 •	Delivery e serviço para viagem 
cresceram - Alguns setores dentro 
do foodservice têm performances 
positivas quando comparados à 
2019. O delivery triplicou em rela-
ção ao ano anterior e o serviço para 
viagem. Este movimento se tornou 
uma tendência quando a indústria 
alimentícia passou a entrar nos 
apps de delivery e entregar não 
apenas refeições e sim compras 
de alimentos industrializados para 
consumo a longo prazo.

	 •	Pagamentos via maquininhas e 

apps - Com a pandemia, o brasileiro 
passou a valorizar ainda mais a facili-
dade no pagamento. Uso do dinheiro 
físico vem caindo no Brasil e país 
já é o 4º do mundo em pagamentos 
pelo celular, segundo a consultoria 
Statista. A Donus é uma plataforma 
de serviços financeiros que permite 
ao varejista acompanhar o recebi-
mento do pagamento dos clientes 
direto no aplicativo, por meio de uma 
integração com as maquininhas da 
empresa e usar o saldo disponível 
para pagar contas ou transferências. 
Fonte e mais informações: (www.
soudonus.com.br). 

Monte um estúdio em casa para 
fotografar produtos e vender mais
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Uma imagem com boa qualidade do produto representa muito 
para as vendas.

As fotos dos produtos são uma das coisas mais impor-
tantes para quem deseja vender online. São elas que 
vão mostrar para o cliente o que ele está comprando e 
que, por muitas vezes, vão encantá-lo e convencê-lo no 
momento de incluir um item no carrinho. Thiago Santos, 
CEO e fundador da e-thinkers, empresa de gestão de 
e-commerce, destaca que para o segmento de varejo, 
principalmente ligado à moda, beleza e artesanato, as 
fotos podem aumentar o número de vendas de uma 
empresa. 

Para ele “uma imagem com boa qualidade do produto 
representa muito das vendas do negócio e isso impacta 
diretamente no faturamento da empresa”. Para os pe-
quenos empreendedores que não podem investir nas 
fotos profissionais feitas em estúdio a dica é montar 
um mini cenário improvisado e tirar as fotos usando a 
câmera do próprio celular. O fotógrafo da e-thinkers 
Alexandre Alves, que tem mais de 25 anos de experi-
ência no ramo, explica que com materiais baratos e de 
fácil acesso é possível produzir boas fotos. 

Materiais necessários:
	 •	1	caixa	de	papelão;
	 •	3	folhas	de	papel	vegetal;
	 •	Fita	crepe;	
	 •	Estilete;
	 •	1	cartolina	branca,	também	é	possível	em	investir	

em outras cores para variar o plano de fundo. 

A primeira a coisa a ser feita para construção do mini 
estúdio é cortar as laterais e partes de cima da caixa, 
deixando cerca de uma margem de três centímetros de 
cada lado. Em seguida é preciso colar os papéis vegetais 
nas laterais e topo onde você acabou de recortar. O 
terceiro passo consiste em colocar dentro a cartolina 
branca. Para dar a sensação de fundo infinito é preciso 

colocar o papel fazendo uma curva entre a base e o topo 
do fundo da caixa. 

Neste passo você pode apenas encaixar a folha e 
prender com fita adesiva, assim é possível trocá-la por 
papéis de outras cores que permitirão variar o plano de 
fundo da imagem. Mas se você vai investir em apenas 
uma folha a dica é apostar no branco, o mais versátil e 
que mais valoriza a maioria dos produtos. 

Para finalizar basta iluminar as laterais com luminá-
rias ou abajures que você possua em casa. Nessa etapa 
você pode fazer testes mudando as luzes de posição até 
encontrar a que mais favoreça a imagem. O fotógrafo 
destaca que é sempre importante utilizar ao máximo a 
luz natural que deixa as imagens mais bonitas. 

O segredo final deve ser a edição, para isto Alexandre 
indica alguns aplicativos gratuitos para celular como 
o Lightroom e o VSCO. “A maioria dos aplicativos 
oferece uma correção automática das fotos, mas eu 
aconselho que a pessoa faça os ajustes manuais de 
exposição, cor, brilho e saturação para que a imagem 
fique nítida e representando a cor verdadeira do 
produto”, finaliza. 

Fonte e mais informações: (http://www.e-thinkers.
com.br/).
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