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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: ELYSON OLIVEIRA MOURA, profissão: aux. geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/2001, residente e domiciliado em 
Itapeva, MG, filho de Edson da Silva Moura e de Fabiana Paula de Carvalho Oliveira 
Moura. A pretendente: INGRID SANTANA NEVES, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Robson Neves e de Rita de Cássia Alves de 
Santana Neves.

O pretendente: ADEMIR DELLATORRE, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 30/03/1964, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Felicio Dellatorre e de Therezinha 
Risso Dellatorre. A pretendente: ENIA SANTANA CRUZ, profissão: consultora de 
beleza, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/04/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jaime Pereira Cruz e de Maria da 
Penha Santana Cruz.

O pretendente: ADILSON ANTONIO DE SOUZA, profissão: serralheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Jose, PR, data-nascimento: 20/11/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Diogo Antonio de Souza e de Rosalina da Silva. 
A pretendente: WALDILENE MARIA OLIVEIRA BEZERRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 05/09/1969, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdemir Mariano Bezerra e de Sebastiana 
Oliveira Bezerra.

O pretendente: DIEGO DELFINO DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Carlos Santos e de Ana Maria Barra Nova 
Delfino. A pretendente: JOICE GUIMARÃES BRITO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adalto Vitor de Brito e de Sirleide Guimarães de 
Souza Brito.

O pretendente: MAURÍCIO GONÇALVES RAMOS DE OLIVEIRA, profissão: gráfico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio de Oliveira e de 
Maria Santana Gonçalves Ramos de Oliveira. A pretendente: BRUNA SORIANO 
GRANDE, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celso 
Antonio Grande e de Vanderly Regina Soriano Grande.

O pretendente: VINICIUS NAGY CIRILLO, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Luiz Claudio Cirillo e de Elaine Cristina Nagy Cirillo. A 
pretendente: DAIANE MARQUES CRUZ, profissão: analista de ouvidoria, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Medeiros da Cruz e de Ana 
Amelia Marques Medeiros.

O pretendente: AYRON CEZAR DE ASSIS RIBEIRO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/03/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elias Ribeiro da Silva e de Adinalva de Assis 
Rocha. A pretendente: CAMILA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mozaniel Carvalho de Oliveira e de 
Magali da Penha Silva.

O levantamento com 455 
profissionais dos seg-
mentos de educação, 

governo, varejo, saúde, trans-
porte, hotéis, estádios e go-
verno mostrou que, passada a 
crise da Covid-19, os clientes 
finais estariam mais dispostos a 
explorar soluções baseadas em 
IP (58%), e haveria aceleração 
na receptividade à Inteligência 
Artificial (45%).  

A pesquisa ainda aponta que, 
apesar das restrições, 70% dos 
integradores permaneceram na 
linha de frente, atendendo aos 
usuários finais que buscavam so-
luções de monitoramento remo-
to que diminuem a necessidade 
de contato físico (49%); controle 
de acesso remoto (49%), análise 
inteligente de multidões (35%); 
e soluções de mapeamento tér-
mico para áreas com alto fluxo 
de pessoas (32%). 

“Nosso estudo revelou a 
agilidade na adaptação dos 
profissionais da indústria, bem 
como a flexibilidade das solu-
ções IP e a consistência de todo 
o ecossistema de parceiros da 
Axis. Consequentemente, isso 

As maiores preocupações foram a recuperação econômica (67%) 
e a gestão da cadeia de suprimentos (49%).
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O pretendente: EDVALDO JOSÉ CÂNDIDO, profissão: autônomo, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Ferradas-Itabuna, BA, data-nascimento: 28/06/1956, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agenor José Cândido e de Judith Maria da Silva. 
A pretendente: LILIANI OLIVEIRA DA SILVA, profissão: diarista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: 2º Subd. Santo André - Utinga, SP, data-nascimento: 17/07/1976, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Livalte Salomão da Silva e de Helena Maria 
Oliveira da Silva.

O pretendente: AUDALIO JUSTINO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Anadia, AL, data-nascimento: 28/07/1938, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Justino da Silva e de Jasmelina Maria da Silva. A 
pretendente: VERA LUCIA MARTINS DOS REIS, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 07/07/1954, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo Ferreira dos Reis e de Maria 
Antunes dos Reis.
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

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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: MARCOS REINALDO LESSA, profissão: pintor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 15/12/1975, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Teresinha de Jesus Varela Lessa. A pretendente: 
HILDA MARIA DE FREITAS, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Dominicio Adriano de Freitas e de Maria Rodrigues de Freitas.
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: CARLOS WILLIAM SOUZA, nascido em Morungaba, SP, no dia 
(21/02/1984), profissão bancário, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Carlos de Souza e de Maria Cristina de Sou-
za. A pretendente: YOON JUNG OH, nascida em Seoul, República da Coreia, no dia 
(18/04/1982), profissão enfermeira, estado civil solteira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Soon Hong Oh e de Myung Ja Kim.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

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
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Pesquisa revela impacto da 
Covid-19 na indústria de segurança
Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e divulgada pela Axis Communications revela como empresas 
que instalam sistemas de segurança e seus clientes estão respondendo ao impacto da pandemia

em geral (57%), as questões 
de recursos humanos (43%), 
a capacidade de funcionar 
remotamente (42%), o custo 
de propriedade a longo prazo 
e investimentos de curto prazo 
(25%), o retorno de curto prazo 
sobre o investimento (21%) 
e também a cibersegurança 
(19%) - uma vez que há cada 
vez mais dispositivos conecta-
dos em rede.

O estudo ainda mostrou que, 
para enfrentar os desafios da 
Covid-19 e oferecer suporte a 
novas operações de negócios 
remotas, 28% dos líderes de ne-
gócios de segurança disseram 
ter investido na transformação 
digital de fluxos de trabalho. 
Para Fredrik Nilsson, os re-
sultados demonstraram que, 
embora ainda haja incerteza 
sobre a evolução dos negócios, a 
abordagem estratégica de ado-
ção e integração de tecnologia 
foi e será fundamental para a 
consolidação da indústria de 
segurança no pós-pandemia.

Fonte e mais informações: 
(http://www.axis-communica-
tions.com/us-en/covid-paper).

desperta o interesse e a maior 
aceitação do potencial de solu-
ções integradas que resolvam 
demandas de segurança a longo 
prazo, aprimorem as operações 
de negócios e atendam medidas 
de saúde e segurança”, comenta 
Fredrik Nilsson, vice-presiden-
te para as Américas da Axis 
Communications. 

Contudo, a pandemia também 
impôs desafios. Para integrado-
res, as maiores preocupações 

foram a recuperação econômica 
em geral (67%), a gestão da 
cadeia de suprimentos (49%), 
a perda de clientes (37%) e a 
mudança dos modelos de ne-
gócios (30%). Ainda, 53% dos 
empreendedores declararam 
uma diminuição de contratos 
durante a crise da Covid-19.

Já para os clientes, os profis-
sionais da segurança atestaram 
que as principais preocupações 
foram a recuperação econômica 

Selma Migliori (*)     

A dinâmica de contaminação 
da Covid-19 obrigou o mundo 
inteiro a prestar atenção nas 
superfícies de contato. 

Com a pandemia, disposi-
tivos touchscreen ou de re-
conhecimento biométrico de 
uso comum perderam espaço 
para soluções touchless - que 
não exigem o toque. De acor-
do com a ABI Research, as 
receitas globais de dispositivos 
biométricos devem cair 22% 
em 2020, cerca de 1,8 bilhões 
de dólares. 

Ao mesmo tempo, o inves-
timento em reconhecimento 
facial e videomonitoramento 
integrados a controle de 
acesso foram impulsionados 
durante esse período. No Bra-
sil, o levantamento realizado 
pela Associação Brasileira das 
Empresas de Sistemas Eletrô-
nicos de Segurança (Abese) 
reforçou essa tendência. 

O estudo identificou que 
a necessidade de evitar as 
interações sociais dentro de 
condomínios residenciais 
e empresas impactaram a 
procura por soluções inteli-
gentes que atuam de maneira 
autônoma, como as Câmeras 
de Reconhecimento Facial. 
Estes recursos não são novi-
dade, mas ganharam um novo 
potencial de relevância a partir 
das novas necessidades.

A questão é que a pandemia 
acelerou uma tendência que já 
estava no radar dos gigantes 
da tecnologia. Por exemplo, 
os assistentes virtuais por voz 
- como Alexa e Google Home - 
são destaques nesse sentido. 

O importante é perceber que 
segurança eletrônica não está 
alheia às novas demandas 
sociais e, por isso, também as 
fabricantes do setor devem au-
mentar o portfólio de soluções 
touchless daqui para frente.

É importante ressaltar que o 
impacto social do Coronavírus 
não decretou o fim da biome-
tria ou semelhantes, apenas 
explicitou os limites desta 
tecnologia. Talvez, os disposi-
tivos que exigem contato físico 
não sejam a melhor opção 
para ambientes com grande 
circulação de pessoas - como 
empresas, shoppings centers 
e condomínios. 

A boa notícia é que para 
esses cenários a segurança 
eletrônica já oferece soluções 
de reconhecimento facial 
que se integram aos siste-
mas de controle de acesso e 
videomonitoramento. Ainda 
não é possível responder se 
o futuro será completamen-
te touchless, mas é fato o 
investimento crescente de 
fabricantes e desenvolvedores 
neste conceito. 

Para a Segurança Eletrônica 
prevemos a oportunidade de 
integrar novos parâmetros 
de proteção com uma expe-
riência muito mais agradável 
e até mesmo higiênica ao 
usuário-final. Nesse sentido, 
as tecnologias incorporadas 
durante a pandemia não serão 
descartadas, elas formam o 
legado disruptivo para a so-
ciedade pós-pandemia.

(*) - É presidente da ABESE - 
Associação Brasileira das Empresas 

de Sistemas Eletrônicos 
de Segurança.

O futuro será touchless? 
O impacto da pandemia 
na Segurança Eletrônica
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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: VICTOR RIPARDO CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Suzano - SP (Registrado Distrito - Guaianases), no dia (23/11/1995), estado civil solteiro, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Fabiano das Neves Cordeiro e de Maria Sheila Vieira Ripardo Cordeiro. A pretendente: 
EVELYN BEZERRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaim 
Paulista - SP, no dia (16/08/1996), estado civil solteira, profissão estudante, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arnaldo José De Oliveira Santos 
e de Maria Iolanda Bezerra Ramalho Santos.

O pretendente: LUCCA DE LIMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (18/12/1997), estado civil solteiro, profissão 
vendedor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Silvana de 
Lima Santos. A pretendente: GRAZIELE NEVES GOMES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/12/1996),  estado civil solteira, 
profissão bancária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Manoel Messias Gomes da Silva e de Maria das Graças Neves Gomes.

O pretendente: BERNARD ROBERT BLANCHARD, de nacionalidade francesa, nascido 
na França, no dia (26/04/1955), estado civil solteiro, profissão aposentado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Désiré Adolphe Blanchard e de 
Angéle Hélene Le Priol. O pretendente: JOSÉ MIGUEL TOMAZEVIC, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (20/01/1965), estado civil solteiro, 
profissão professor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Roberto Serra Tomazevic e de Marlene Santos Tomazevic.

O pretendente: MARCOS DE GOES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/03/1981), estado civil solteiro, profissão eletricista, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Esequiel Barbosa Neto e de Marlene 
de Goes Barbosa. A pretendente: TABATA CRISTINA DA SILVA GOMES, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Suzano - SP (Registrada Distrito - Itaim Paulista), no dia (27/05/1989), 
estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Luis Wagner da Silva Gomes e de Claudia Cristina Fernandes.

O pretendente: ANDERSON FERNANDES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (01/04/1984), estado civil solteiro, profissão autor, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Hildete Viana de Jesus. A pretendente: 
ANA NERES LINO DE LACERDA, de nacionalidade brasileira, nascida em Canarana - BA, no 
dia (07/12/1980), estado civil divorciada, profissão enfermeira auditora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Lino Paz e de Rita Renany de Lacerda Paz.

O pretendente: LUCIEL OLIVEIRA SACRAMENTO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Cruz das Almas - BA, no dia (26/11/1976), estado civil solteiro, profissão ferroviário, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Agnelo Sampaio Sa-
cramento e de Maria Oliveira Sacramento. A pretendente: CAMILA RIBEIRO ROCHA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (21/09/1993), 
estado civil solteira, profissão consultora de beleza, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Manuel Campos Rocha e de Suzete Ribeiro da Silva Rocha.

O pretendente: UELCIVON OLIVEIRA RIOS, de nacionalidade brasileira, nascido em Jaco-
bina - BA (Registrado. Distrito Sede do município de Serrolândia - BA), no dia (28/07/1978), 
estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Ezio do Carmo Rios e de Catarina Maria de Oliveira. A pretendente: 
GLAUCIA RIOS GOMES, de nacionalidade brasileira, nascida em Várzea do Poço - BA, no 
dia (23/07/1987), estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Godofrêdo Moreira Gomes e de Adelia Rios Gomes.

O pretendente: WENDEL BRUNO MONTEIRO GALVÃO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Teresina - PI, no dia (04/01/1991), estado civil solteiro, profissão separador, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonia Monteiro Galvão. A pretendente: 
ANTONIA VIEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em Castelo do Piauí - PI, 
no dia (05/12/1997), estado civil solteira, profissão estudante, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco de Assis Oliveira e de Maria do Desterro Vieira da Silva.

O pretendente: ANDERSON APARECIDO CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (22/03/1976), estado civil divorciado, profissão policial 
militar, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arlindo Ribeiro 
Carvalho e de Josefa Nogueira Carvalho. A pretendente: VANESSA RAMALHO COSTA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (26/08/1986), 
estado civil solteira, profissão cabeleireira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Evaristo Alves Costa e de Ana Marlene Ramalho.

O pretendente: NIVALDO NUNES DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Rolândia - PR, no dia (30/04/1975), estado civil viúvo, profissão motorista, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Domingos Nunes de Assis e 
de Elisabeth Dionisio de Assis. A pretendente: ANDRÉIA ORTÃO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, nascida em Rolândia - PR, no dia (07/11/1977), estado civil solteira, 
profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Adonias Alves da Silva e de Mauricia Maria dos Santos Ortão.

O pretendente: DANILO HENRIQUE SALES, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Santo Amaro - SP, no dia (12/11/1987), estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
logística, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosangela 
Aparecida Sales. A pretendente: JOSINEIA TEODORO, de nacionalidade brasileira, nasci-
da em Presidente Venceslau - SP (Registrada em Bataguassu - MT), no dia (01/07/1974), 
estado civil divorciada, profissão recepcionista, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Jose Teodoro e de Geni Cesar Teodoro.

Eduardo Córdova (*) 

O varejo brasileiro aos poucos está 
dando sinais de recuperação, depois do 
fechamento das lojas físicas por causa da 
pandemia do coronavírus. 

Por outro lado, as incertezas provocadas 
em torno da economia e a mudança do 
comportamento de compra das pessoas 
fizeram com que muitos negócios modifi-
cassem suas estratégias e apostassem em 
ações mais no ambiente digital. 

O impacto que tivemos no setor foi 
assustador, de acordo com o IBGE, em 
junho as vendas apresentaram um avanço 
de 8% em comparação com o mês anterior. 

Segundo a pesquisa realizada pela Reu-
ters, agência de notícias britânica, foi o 
segundo mês consecutivo de alta após o 
recorde de 14,4% no aumento nas vendas 
em maio, ficando acima da expectativa, 
com avanço de 5,4%. Esses dados mostram 
uma retomada nas vendas no varejo, porém 
está longe do que as marcas esperavam. 

Para que nos próximos dois meses seja 
possível fechar o ano pelo menos próximo 
da meta estipulada, a transformação digital 
e o investimento em ferramentas tecno-
lógicas se faz necessário. Isso porque as 
mídias online hoje são os principais canais 
utilizados pelos consumidores para fazer 

pesquisas e procurar por produtos que 
queiram adquirir. 

Costumo dizer sempre que as marcas 
que buscarem por essa digitalização pre-
cisarão investir em soluções omnichannel, 
já que essa estratégia é responsável por 
integrar a comunicação das lojas físicas 
nos diversos canais que os consumidores 
estão presentes. Além disso, é cada vez 
maior o número de pessoas que busca por 
ter experiências e jornadas de compras 
satisfatórias, independente dos canais. 

Portanto, se bem trabalhadas, as redes 
sociais podem resultar em maior procura, 
aumento das vendas também aos varejistas 
e uma abrangência ainda maior. Se apro-
fundar no Omnichannel fará a diferença 
no processo de compra, na construção do 
relacionamento com os usuários e também 
para entender os interesses de seu cliente 
em cada ponto de contato - loja física, 
loja online, redes sociais e SAC. A partir 
disso, o próximo passo está na criação de 
estratégias para garantir efetividade na 
fidelização. 

Já que segundo uma pesquisa realizada 
pela Riverbed Retail Digital Trends, empre-
sa que estuda insights e perspectivas dos 
consumidores em relação à experiência do 
varejo digital, com três mil consumidores 
nos Estados Unidos, Austrália e Alemanha, 

a maioria dos entrevistados (89%) está 
de acordo que ter uma experiência de 
compra digital positiva é tão importante 
para sua fidelidade a um varejista quanto 
seus preços. 

Ou seja, os varejistas em geral têm todas 
as ferramentas necessárias para oferecer 
experiências únicas aos seus clientes e as-
sim se manterem competitivos no mercado 
e quem sabe poder oferecer experiências 
de compra também no digital. Porém é 
preciso de fato entender a essência e o 
valor que de cada comunicação para que 
seja feita uma multicanalidade eficaz no 
mercado. 

Vejo varejistas que ainda lutam (e muito) 
para fornecer experiências consistentes 
por meio do omnichannel. Porém, como 
vimos aqui, não é preciso muito e nem um 
alto investimento para oferecer um bom 
atendimento. Portanto, redobre a atenção 
a todos os pontos da operação para ofe-
recer o melhor atendimento ao cliente e 
assim ficar cada vez mais em evidência. 

Se você, empreendedor deseja se desta-
car entenda que o futuro do varejo está no 
omnichannel e na relação e proximidade 
com o consumidor. Pense nisso! 

(*) - É CEO do market4u, maior rede de mercado 
autônomo e inteligente do Brasil (https://market4u.

com.br/). 
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