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São Paulo, sexta-feira, 30 de outubro de 2020

Haroldo Matsumoto (*)

De acordo com
o Ministério da
Economia, 2,152
milhões de empresas
foram abertas nos
oito primeiros meses
de 2020

É

possível que boa
parte desses novos
negócios tenham
surgido como consequên
cia direta da Covid-19, vis
to que com o fechamento
repentino das empresas
e a falta de recursos para
manter os colaboradores
levou ao aumento do de
semprego no país.
Sem trabalho, a saída,
muitas vezes, é criar o
próprio negócio e, com
essa decisão, surge uma
série de dúvidas.
Se o empreendedor já
definiu qual será o produto
ou serviço que irá oferecer
ao mercado, possivelmen
te começará a pensar nas
formas para fazer esses
produtos chegarem aos
potenciais clientes e, ain
da, qual será o valor para
venda. Saber definir os
preços é essencial. É das
vendas que o empreen
dedor retirará os valores
para bancar custos fixos
e variáveis, de onde virá
o lucro e a possibilidade
de manter o capital de
giro positivo. Infelizmen
te, nem todo mundo sabe
precificar e realmente não
é muito simples chegar ao
valor certo.
Para precificar um pro
duto ou serviço correta
mente é preciso conside
rar a cobertura total dos
custos, o valor agregado
da marca, os preços da
concorrência, o perfil do
consumidor que se quer
atingir e uma série de ou
tros fatores. O desafio está
em encontrar o equilíbrio.
Isso significa que não se
pode cobrar tão barato a
ponto de derrubar a lucra
tividade e tornar inviável a
cobertura dos custos, mas
também não é recomendá
vel encarecer o produto
a fim de se tornar pouco
competitivo no mercado.
Para conseguir esta
belecer o preço ideal do
item que se quer comer
cializar é extremamente
importante conhecer os
custos da empresa, dife
renciando os custos fixos
dos variáveis. Entre os
custos fixos estão aquelas
despesas que têm quase
o mesmo valor todos os
meses, como custo com
equipamentos, aluguel,
salários, etc. A conta de
água, de luz, investimento
em matéria-prima e outros
encaixam-se entre os cus
tos variáveis.
Também é importante
prestar atenção à questão
tributária, ou seja, esco
lher o regime tributário
mais adequado para a ati
vidade desenvolvida a fim
de não onerar o negócio.
Sabendo de tudo isso,
é válido conhecer os mé
todos de precificação e
escolher o mais adequado
para cada negócios. Eles
são os seguintes:
• Markup: trata-se de
um índice multipli
cador. A partir dele
o empreendedor tem
mais segurança para
negociar e oferecer
descontos sem prejuí

zos para a empresa. A
base para o cálculo é o
custo da mercadoria,
os impostos sobre a
venda, o custo fixo e
o lucro desejado. A
fórmula é a seguinte:
100 ÷ [100 – (despesas
variáveis + despesas
fixas + lucro)].
• Dobro do custo: bas
tante usada pelos va
rejistas, esse método
consiste em dobrar o
valor do custo do pro
duto. O problema é que
esse método não leva
em consideração as
demais variáveis, como
tempo que o produto
fica no estoque, custos
de encargos, transpor
te, armazenagem, etc.
Outro cuidado é saber
se o valor total rece
bido da metade das
vendas será suficiente
para pagar impostos,
comissões e toda as
demais despesas fixas
da empresa. Mas, se a
empresa tem uma boa
velocidade de vendas,
essa pode ser uma
fórmula interessante.
• Precificação múltipla: é o método que
usa valores baixos para
atrair mais clientes e
elevar as vendas. Com
ele, o empreendedor
agrega dois ou mais
produtos à venda com
preço único. Dessa
forma, o consumidor
tem a percepção de
que está levando mais
e pagando menos. Nes
te caso, o marketing
precisa ser muito bem
trabalhado para que
não haja dificuldade
de vender os produtos
separados.
A precificação de ser
viços pode ser algo ainda
mais trabalhoso devido à
peculiaridade da situação
no momento da prestação
de serviço. O primeiro de
safio está em lidar com a
variabilidade dos serviços,
o que requer investimento
em treinamento e pa
dronização para tornar a
precificação mais certeira.
Também é importante
olhar para a perecibilida
de do serviço e investir
na qualidade do atendi
mento, aspecto que deve
receber atenção especial,
já que serviços são intan
gíveis. Além disso, dois
aspectos que precisam
estar sempre na mira do
empreendedor são: de
manda e concorrência. O
interesse do público pelo
produto, a busca pelo ser
viço e os preços praticados
pela concorrência são
importantes termômetros
para determinar quanto se
vai cobrar.
O fato é que a precificação
incorreta pode trazer efei
tos graves para o negócio,
afetando primeiramente
a saúde financeira da em
presa. É importante ter em
mente que estabelecer os
preços corretos dos pro
dutos e serviços é um dos
requisitos básicos para a so
brevivência do negócio. Se
não houver planejamento e
controle, os efeitos podem
ser irreversíveis.
(*) - Especialista em gestão de
negócios, é sócio-diretor da
Prosphera Educação Corporativa,
consultoria multidisciplinar com
atuação entre empresas de diversos
portes e setores da economia.

Saiba como organizar os gastos
financeiros no final do ano

Com a proximidade das festas de fim de ano, surgem grandes ofertas e com isso, vem à tona a quantidade
de gastos extras que essas datas exigem

S

egundo dados da Rakuten Ad
vertising, 86% dos consumido
res de e-commerce pretendem
gastar em compras na Black Friday
e Natal, mesmo com a crise finan
ceira. Para evitar que as compras
causem grandes prejuízos, o head
de operações da fintech Simplic,
João Figueira, dá dicas que podem
auxiliar o consumidor a aproveitar
as festas.
“Sabemos o quanto os gastos au
mentam no final do ano e também no
começo, por isso, é importante estar
sempre alerta para que os gastos não
ultrapassem o limite da sua saúde finan
ceira. Se organizar é sempre a melhor
alternativa para não cair em dívidas”,
completa o especialista.

Fique alerta para que os gastos não ultrapassem o limite da sua saúde financeira.

1- Planejar gastos
Para João, a principal dica é planejar
os gastos extras com a maior antece
dência possível. Sondar presentes e
ofertas o quanto antes é importante
para reservar dinheiro para imprevistos
ou futuras aquisições.

3 - Ter um “plano B”
É interessante obter uma segunda
opção, mais barata, para as listas de
presentes e compras de fim de ano.
Assim, se os gastos do mês ultrapas
sarem o planejado, ainda será possível
adquirir todos os produtos necessários.

2 - Usar a tecnologia
Algumas plataformas como com
paradores de preços e aplicativos de
planilhas financeiras são essenciais
para otimizar o controle financeiro.
Além de reduzir o tempo gasto com
essas ocupações, a tecnologia também
permite facilidade de acesso.

4 - Pagar à vista
O especialista dá um alerta impor
tante sobre uma situação recorrente:
as parcelas. “Se muitas parcelas forem
acumuladas, podem causar prejuízos
no futuro. As parcelas devem ser
utilizadas apenas quando o valor da
compra é muito alto ou quando não

há outra opção. Se não for o caso,
pagar à vista é a melhor opção, pois
quita as responsabilidades sob esse
valor”, explica.
5 -Evitar emprestar dinheiro/
cartão de crédito
Por fim, o head de operações afirma
que não se deve emprestar dinheiro,
nem senhas de cartão se está passando
por alguma dificuldade financeira. Os
gastos de outra pessoa podem atrapa
lhar a organização financeira e acabar
causando dívidas ou contenções que
não seriam necessárias. Fonte e mais
informações: (www.simplic.com.br).

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: DANIEL SOBOCINSKI KEINERT, profissão: relações públicas, estado
civil: solteiro, naturalidade: em Curitiba, PR, data-nascimento: 14/03/1986, residente e
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rui Keinert e de Jussara da
Silveira Sobocinski Keinert. A pretendente: LUANA FERREIRA DE ANDRADE, profissão:
cirurgiã dentista, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento:
01/03/1994, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jânio
Soares Andrade e de Maria Aparecida Ferreira dos Santos.
O pretendente: SAMUEL NABAS TAVARES, profissão: analista de sistemas, estado civil:
solteiro, naturalidade: em Baurú, SP, data-nascimento: 12/10/1993, residente e domiciliado
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Paulo José Tavares e de Rosangela Nabas
Tavares. A pretendente: PRISCILA RHUANNE FERREIRA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: em Milagres, CE, data-nascimento:
08/09/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de João
Ferreira dos Santos e de Ilza Ferreira da Silva.
O pretendente: DANYLLO ED ANDRADE SPÍNOLA, profissão: policial militar, estado civil:
solteiro, naturalidade: em Assis, SP, data-nascimento: 13/06/1989, residente e domiciliado
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Carlos Spínola e de Rosangela Maria
de Andrade. A pretendente: BRUNA BIONDO BARROSO, profissão: vendedora, estado
civil: solteira, naturalidade: em ASSIS, SP, data-nascimento: 30/01/1992, residente e
domiciliada em Assis, SP, filha de Carlos Eduardo Barroso e de Dilene Biondo Barroso.
O pretendente: MATHEUS BRÊTAS DE SOUSA, profissão: estudante, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 28/04/2003,
residente e domiciliado em Cangaíba, São Paulo, SP, filho de Flavio Ribeiro de Sousa e
de Barbara Cristina Brêtas de Sousa. A pretendente: FRANCINE SILVA DOS SANTOS,
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP,
data-nascimento: 13/07/2004, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo,
SP, filha de Amauri Belo dos Santos e de Clecia Maria de Araujo Silva.
O pretendente: RODOLPHO BUENOS AIRES DE MORAIS, profissão: autônomo, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 16/11/1988,
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Pereira de
Morais e de Maria Eliete Buenos Aires de Morais. A pretendente: BRUNA BERGAMIN,
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Barueri, SP,
data-nascimento: 31/03/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo,
SP, filha de Cesar Augusto Bergamin e de Marli Maciel Bergamin.
O pretendente: RODOLFO CIARDULO DE MOURA, profissão: assistente contábil, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/12/1996, residente e
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rodolfo Alexandre de Moura
Sampaio e de Maria Cristina Ciardulo. A pretendente: BÁRBARA DE PAULA GARCIA,
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila
Maria, SP, data-nascimento: 08/11/1996, residente e domiciliada em Penha de França,
São Paulo, SP, filha de Gilmar Aparecido Garcia e de Solange de Paula.
O pretendente: JAIR DOS SANTOS, profissão: escriturário, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Captal, Aclimação, SP, data-nascimento: 22/01/1973, residente e domiciliado
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Geraldo dos Santos e de Luzia de
Moraes Santos. A pretendente: RUTE SILVA DE BRITO, profissão: do lar, estado civil:
solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 22/11/1974, residente
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Rene Bosco de Brito e de
Maria Helena Silva.
O pretendente: ALEXANDRE ROBERTO FRANÇA, profissão: empresário, estado civil:
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 23/12/1968,
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Aureo França e
de Sueli França. A pretendente: RUBIA DA SILVA BRITO, profissão: enfermeira, estado
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 25/05/1981,
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Rene Bosco de
Brito e de Maria Helena Silva.
O pretendente: WILLIANS TAKESHI LOPES TAMASHIRO, profissão: higienizador
de carros, estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento:
25/01/1989, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de
Ichiro Tamashiro e de Maria Rosalba Lopes. A pretendente: AGNES MAGALHÃES
DA SILVA, profissão: extensionista de cílios, estado civil: divorciada, naturalidade:
nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 30/06/1991, residente e domiciliada em
Itaquera, São Paulo, SP, filha de Wilson Magalhães da Silva Júnior e de Rosemeire
de Araujo Magalhães da Silva.
O pretendente: ALEXANDRE MOURA RAMOS, profissão: radialista, estado civil: solteiro,
naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 23/05/1984, residente e
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Zenildo José Ramos e de Alzira
Slompo Moura Ramos. A pretendente: VÂNIA QUARESMA DOS SANTOS, profissão:
analista de suprimentos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de
França, SP, data-nascimento: 12/12/1984, residente e domiciliada em Ermelino Matarazzo,
São Paulo, SP, filha de Anastacio Quaresma dos Santos e de Eulina Balbina dos Santos.
O pretendente: BRUNO MARTINS GOBBETTI, profissão: administrador, estado civil:
solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/05/1993, residente e
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mauricio Gobbetti e de Roseli
Capel Martins Gobbetti. A pretendente: RENATA CRISTINE DE SOUZA TOSTA, profissão:
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, datanascimento: 06/11/1992, residente e domiciliada em Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP,
filha de José Mario Tosta e de Sonia Regina de Souza Tosta.
O pretendente: EDUARDO MARTINS LEAL, profissão: administrador, estado civil:
solteiro, naturalidade: em Santiago, RS, data-nascimento: 29/01/1970, residente e
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Valter Bitencourt Leal e
de Valneida Martins Leal. A pretendente: ALESSANDRA DA SILVA, profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento:
25/05/1976, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de
José Manuel da Silva e de Maria das Dôres Silva.

O pretendente: LEANDRO SERRA MENA, profissão: auxiliar industrial, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/01/1988, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Claudio Mena Geronazzo e de
Vera Lucia Serra Mena. A pretendente: ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS, profissão:
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Guaianases,
SP, data-nascimento: 14/12/1992, residente e domiciliada em Itaquera, São Paulo, SP,
filha de Paulo Miranda dos Santos e de Maria Catarina de Souza dos Santos.
O pretendente: ANDRÉ LUIZ CHAGAS RAMOS, profissão: engenheiro civil, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 28/11/1993, residente
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Geraldo Ferreira Ramos
e de Maria Nilda das Chagas Ramos. A pretendente: ANDRESSA CAROLINA PESSOA
LOPES, profissão: turismóloga, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP,
data-nascimento: 25/02/1994, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo,
SP, filha de Bolivar Lima Lopes e de Maria Ozenete Pessoa Lopes.
A pretendente: CLARICE DE AGUIAR LEDUINO, profissão: costureira, estado civil:
solteira, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 30/10/1976,
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Leduino e de
Maria da Conceição de Aguiar Leduino. A pretendente: SILMARA RABELO, profissão:
operadora de cobrança interna, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de
França, SP, data-nascimento: 20/08/1982, residente e domiciliada em Penha de França,
São Paulo, SP, filha de Eurly Rabelo Bertolini.
O pretendente: DANILO CARVALHO COSTA, profissão: analista de operações, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/05/1988, residente e
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Herminio Vieira da Costa e
de Zaide de Carvalho Costa. A pretendente: THAIS GUIMARÃES PRADO, profissão:
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, datanascimento: 15/06/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos
Antonio de Oliveira Prado e de Maeli Guimarães Prado.
O pretendente: THIAGO OSORIO DOS SANTOS, profissão: consultor comercial, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 23/03/1992,
residente e domiciliado em Guaianases, São Paulo, SP, filho de Silvio Osorio dos Santos e
de Sandra Regina Ferreira dos Santos. A pretendente: HANNAN ANDRESA RODRIGUES
FEIJÓ, profissão: consultora de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: nesta
Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 06/12/1994, residente e domiciliada em
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ronei Feijó e de Adriana Maria Rodrigues.
O pretendente: ROGERIO ANDRÉ DE AVILA SILVERIO, profissão: segurança, estado
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/10/1973, residente
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Orontino da Silva Silverio e
de Cecilia Cristina de Avila Silverio. A pretendente: PRISCILA RIBEIRO DE OLIVEIRA,
profissão: técnica de farmácia, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 29/09/1981, residente e domiciliada em Penha de
França, São Paulo, SP, filha de Ezio Nunes de Oliveira e de Matilde Ribeiro de Oliveira.
O pretendente: VÍTOR FERREIRA FERNANDES, profissão: instrutor de academia,
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento:
01/01/1994, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luís
Carlos Fernandes e de Alessandra Ferreira Fernandes. A pretendente: STHEFANNIE
PRINCE BONVENTO, profissão: vendedora autônoma, estado civil: solteira, naturalidade:
nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 27/04/1996, residente e domiciliada
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Renato Bonvento e de Maria Ester Prince.
O pretendente: RAPHAEL ELIAS POLICARPO SILVA, profissão: funcionário público estadual, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/10/1992,
residente e domiciliado em Itaquera, São Paulo, SP, filho de Elias Policarpo da Silva e
de Marlene Ferreira. A pretendente: TASSIANA GONÇALVES DA SILVA, profissão:
auxiliar de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP,
data-nascimento: 03/04/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo,
SP, filha de Mario Ribeiro da Silva e de Geralda Adenis Henrique Gonçalves da Silva.
O pretendente: DIOGO VINICIUS DO NASCIMENTO GUIMARÃES, profissão: negociador, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento:
12/02/1999, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Estefanio
dos Santos Guimarães e de Marcia do Nascimento. A pretendente: VALÉRIA SANTOS
MONTEIRO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de
França, SP, data-nascimento: 08/04/1996, residente e domiciliado em Penha de França,
São Paulo, SP, filha de Wagner Monteiro e de Simone dos Santos Monteiro.
O pretendente: LUCAS ROSA DE LIMA, profissão: designer gráfico, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pari, SP, data-nascimento: 16/08/1995, residente e
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Silmar Ferreira Lima e de Elvira
Rosa. A pretendente: LARISSA BUENO SANTOS, profissão: designer gráfico, estado
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 21/09/1992, residente e
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Wagner de Toledo Santos e
de Yvandra Izabel Bueno Santos.
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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUIS DOS SANTOS SOUSA, de nacionalidade brasileira, ajudante
geral, solteiro, nascido em Pedro II, PI, no dia (27/12/1961), residente e domiciliado em
São Paulo, SP, filho de Raimundo Teixeira de Souza e de Francisca Luis dos Santos.
A pretendente: MARIA ODETE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, auxiliar de
limpeza, solteira, nascida em Pedro II, PI, no dia (05/06/1964), residente e domiciliada em
São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Teixeira e de Maria Pinheiro dos Santos.
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

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código BBCF-39F5-EC25-6955.

Precificar da maneira
correta é o primeiro
passo para ter um
negócio lucrativo
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