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É comum que no final do ano as empresas de todos os setores façam 
um balanço do que passou e olhem para frente, em busca de tendên-
cias e novidades. Indo por esse caminho, é importante observar que 
passamos por um ano difícil e que chegamos mais fortes e preparados 
para 2021. Com o setor imobiliário não seria diferente: enfrentamos a 
crise, causada pela pandemia, e saímos dela melhor do que entramos. 
O poder de reinvenção do mercado de imóveis mostrou sua força mais 
uma vez. Mas, o que esperar desses próximos 12 meses? Na minha 
visão teremos mais lançamentos, vendas e claro, oportunidades para 
quem deseja comprar ou investir em imóveis.   

O que esperar do mercado imobiliário em 2021? 
O Natal é uma das principais datas para o comércio brasileiro. Neste 

ano, o movimento nas lojas físicas deve diminuir devido às restrições 
por conta da pandemia e pela crise econômica. Diante desse cenário, 
a digitalização tem se provado o melhor caminho para manter os 
negócios ativos. Segundo uma pesquisa realizada pelo FecomercioSP 
em parceria com Ebit|Nielsen, o e-commerce paulista faturou 23,8% 
a mais no terceiro trimestre de 2020, em relação ao mesmo período 
de 2019.   

Saiba como vender mais neste final de ano

Você, provavelmente, está pensando nas suas compras de Natal, certo? 
Acabou a Black Friday e agora quer presentear a família, bem como muitas 
pessoas que você gosta e convive. Sabemos que existe muita gente desem-
pregada e a pobreza extrema está aumentando cada vez mais. Graças aos 
apoios governamentais, a não demissão das empresas e às muitas doações 
este panorama não foi catastrófico. Mesmo com esse cenário, muita gente 
comprou na Black Friday, no final de novembro, e com a pandemia o mer-
cado online teve um grande impulsionamento.   

Presentes de Natal de produtos mais sustentáveis

Pexels

Negócios em Pauta

Presenteie com Propósito
Em função de ajudar pessoas em situação de rua a 

ressignificar suas vidas a Arcah está promovendo a ação 
Presenteie com Propósito. Para este Natal, a organização 
convidou o público a apoiar pessoas em situação de rua 
através da compra de produtos do seu e-commerce. A linha 
“I Believe In Good People” é repleta de opções, incluindo 
camisetas, carteiras, moletons e bonés. Ao comprar alguma 
de suas peças você estará apoiando programas da Arcah, 
como Horta Social Urbana e Arcah Na Rua, que possibi-
litam a reinserção de pessoas em situação de rua. Link 
para compra: (https://www.ibelieveingoodpeople.com.br/
eshop/).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Arcah/reprodução
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O WIFI 6 é o tema da próxima 
Open Class da Huawei

@Na sétima edição da série Huawei Open Class, a líder mundial 
em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) traz o 

WIFI 6 para a sala de aula. Hoje, às 18h30, serão apresentados o uso 
dessa tecnologia como base para a construção de aplicações sem fio 
e o seu impacto para a transformação digital das organizações. O 
evento é online e transmitido gratuitamente pelo canal da Huawei 
Brasil no YouTube. “O WIFI 6 é a última geração de rede sem fio 
que vai permitir a integração, controle e análise para implementar 
a localização de falhas em um sistema em questão de minutos, o 
que permitirá manutenções preditivas e preventivas com otimização 
automática baseada em algoritmo de Inteligência Artificial (IA)”, 
comentou o engenheiro e gerente de produto senior da Huawei 
no Brasil, Glaucio Giesen, que vai ministrar o curso e ressalta a 
oportunidade para estudantes e profissionais conhecerem e se 
atualizarem sobre a tecnologia WIFI 6. (https://www.youtube.com/
user/huaweibrasil/).   Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

É chegado o final deste ano 
tão instável para muitos 
empreendedores, comumente 
nesta época são realizados os 
famosos "balanços".

Que nada mais é que um "raio - x" 
da saúde financeira da empresa 

por um período. Há uma periodicidade 
neste cálculo, podendo ser realizado 
trimestralmente, semestralmente ou 
anualmente. 

Chegado o final do ano: chega o mo-
mento do balanço anual. 

Só até julho, 716.000 empresas 
fecharam as portas, de acordo com 
a Pesquisa Pulso Empresa: Impacto 
da Covid-19 nas Empresas, realizada 
pelo IBGE. Isso significa que de cada 
10 empresas, 4 fecharam. "Ninguém 
esperava o vírus, e muitos empresários 
foram pegos sem nenhum preparo para 
que a saúde financeira de sua empresa 
aguentasse a crise. 

O Cebrac tem 25 anos no mercado e já 
enfrentou diversas crises, mudança de 
moeda e de governo. Por isso, graças à 
experiência e apoio mútuo entre fran-
queadora e franqueados conseguimos 
finalizar este ano com uma base sólida", 
diz Rogério Silva, Diretor do Centro 
Brasileiro de Cursos (Cebrac). 

Para ele, fazer o planejamento finan-
ceiro da empresa é mais que essencial 
para a análise do futuro da empresa, 
além de ser uma lei no artigo 1.179 do 
Código Civil Brasileiro de 2002. É um 
olhar apurado sobre o que deu certo e o 
que não deu. E prepara, para a criação 
de estratégias de melhorias. E com a 

Como fazer o balanço anual da empresa 
e começar 2021 com o pé direito 

sua experiência em gestão financeira 
há mais de 25 anos, lista cinco dicas de 
como fazer esse balanço de final de 2020: 

1. - Mantenha os registros em or-
dem - O trabalho feito no balanço deve 
ser feito ao longo dos dias do ano, como 
um trabalho de "formiga" e, compilado 
nos finais dos meses. Assim, quando for 
necessário realizar os cálculos, as contas 
estarão todas organizadas. Economizan-
do assim tempo e recursos necessários. 
Organize bem todas as atividades que 
envolvam o seu negócio. Desde os ope-
racionais aos comerciais e lembre-se, 
sempre, de destinar um período diário 
para as contas a pagar e a receber. 

2. - Pague as contas em dia - Para 
qualquer pessoa, pagar as contas em dia 
é fundamental. No caso de empresários 
isso se torna imprescindível. Mas com 
a rotina pode-se esquecer tributos e 
outras obrigações. O ideal é negociar! 
Negocie formas de pagamentos, pra-
zos e taxas. Uma dica importante é 
conforme a sua empresa for crescendo 
investir em um departamento de contas 
a pagar e receber. 

3. - Arregasse as mangas - É 
chegada a hora de sentar e fazer os 

cálculos, com os ativos, passivos e o 
patrimônio líquido. Os resultados asse-
guram a saúde financeira da empresa 
mostrando os índices econômicos de 
uma forma mais clara, inclusive se está 
obtendo boa lucratividade, se possui 
muitos bens imobilizados ou seu grau 
de endividamento. 

4. - Busque parceiros - Nem todo 
mundo tem o dom das finanças, por isso 
é importante buscar pessoas capacita-
das. Contadores ou administradores 
são essenciais para analisar a saúde 
financeira da empresa. Além disso, 
mostrar os resultados para a equipe, 
e buscar soluções para os problemas é 
muito vantajoso. Criar uma identidade 
que todos façam parte do negócio. 

5. - Busque ferramentas que 
auxiliem nos processos - Existem 
inúmeros softwares que auxiliam no 
armazenamento das informações da 
empresa. Desde um sistema que emita 
as notas fiscais, até um mais robusto 
que organize as despesas. Vale a pena 
investir e treinar os funcionários para 
que todo o processo seja otimizado. 
Use a tecnologia ao seu favor - Fonte 
e mais informações: (https://www.
cebrac.com.br).

Clientes 
ou Fãs?

Carol Olival

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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EMPREENDER 
NO SEu 
NEgóCIO 

    Leia na página 6

PARA O PRóXIMO ANO

Plano de vacinação
O governo Bolsonaro incluiu a vacina 

Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, 
que será produzida no Brasil pelo Instituto 
Butantan, no plano nacional de imuni-
zação contra a Covid-19, apresentado 
ontem (16). O Brasil vai aderir às vacinas 
de Oxford (produzida pela AstraZeneca), 
da Biontech/Pfizer, do Instituto Butantan, 
da Moderna, da Janssen e da empresa in-
diana Bharat Biotech. Dessas candidatas, 
o governo tem contrato fechado apenas 
com a AstraZeneca, que vai transferir 
tecnologia para a Fiocruz (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/2021-dicas-para-apostar-no-mercado-de-moda-e-empreender-no-seu-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-17-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-17-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/clientes-ou-fas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-dicas-de-plataformas-para-presentes-de-natal-de-produtos-mais-sustentaveis/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-esperar-do-mercado-imobiliario-em-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saiba-como-vender-mais-neste-final-de-ano/
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Solução para ajudar empresas a migrar para 
nuvem

@A Atos, líder global em transformação digital, anuncia o lançamento 
da Atos OneCloud, iniciativa para acelerar a migração de clientes 

para a nuvem por meio de um framework único que oferece go-to-market 
e melhor organização. A solução Atos OneCloud permitirá aos clientes 
liberar o potencial de negócios da nuvem por meio da otimização de 
processos de negócios e da modernização de aplicações. Com isso, 
as companhias se tornam mais ágeis, mais móveis, mais orientadas 
a dados e mais centradas no cliente. O projeto terá investimento de  
2 bilhões de euros, a serem distribuídos nos próximos cinco anos. A 
Atos OneCloud poderá ser acessada por meio de ambientes de nuvem 
altamente seguros, descarbonizados, públicos, privados ou híbridos. 
A solução tem como principal objetivo trazer resultados de negócios 
para as empresas e, com isso, responder a seus desafios de mercado.

Qlik e AWS expandem parceria

@A Qlik®, multinacional referência em Data Integration and 
Data Analytics, e a Amazon Web Services (AWS) expandem a 

parceria com o lançamento do Qlik Sense Enterprise SaaS no AWS 
Marketplace. Com a novidade, os clientes da AWS agora podem 
adquirir a plataforma de análise de dados de última geração da Qlik 

de maneira fácil e contínua, com o motor associativo exclusivo da 
Qlik e inteligência artificial (IA), para permitir análises em toda a 
empresa na nuvem (https://www.qlik.com/us/products/technology/
amazon-web-services).

Pós-graduação em Ciências Ambientais 
realiza seleção para mestrado e doutorado

@O Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCam) 
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou os edi-

tais do processo seletivo para os cursos de mestrado e doutorado. As 
inscrições estarão disponíveis no período de 4 a 22 de janeiro de 2021. 
São oferecidas 17 vagas para o mestrado e 13 vagas para o doutorado, 
distribuídas nas três linhas de pesquisa do Programa: Ambiente e So-
ciedade; Gestão de Paisagem e Geociências; e Sistemas Ecológicos. O 
PPGCAm promove uma formação abrangente para a compreensão das 
diferentes dimensões da sustentabilidade (ecológica, socioeconômi-
ca, cultural, institucional e territorial), desenvolvendo competências 
para a investigação de padrões ambientais emergentes e despertando 
habilidades para o direcionamento de ações ao desenvolvimento e 
à sustentabilidade dos sistemas naturais. O processo seletivo para 
mestrado e doutorado é composto por duas fases: análise e arguição 
do anteprojeto de pesquisa (de caráter eliminatório e classificatório) e 
análise curricular (de caráter classificatório) (www.ppgcam.ufscar.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Virei autônomo. E agora?
Dean Coclin (*) 

A crise da Covid-19 resultou na 
perda de 47 milhões de empre-
gos na América Latina nos três 

primeiros trimestres de 2020. É o que a 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT, uma organização da ONU) mos-
trou na segunda edição do relatório 
“Observatório da OIT: Covid-19 e o 
mundo do trabalho”. O estudo também 
alerta para uma queda drástica na renda 
e na jornada de trabalho, classificando 
a contração na América Latina como a 
pior do mundo, com perda estimada de 
horas de trabalho de 19,8% no terceiro 
trimestre de 2020.

O Brasil atingiu mais de 13 milhões 
de desempregados e muita gente optou 
por atividades autônomas ou freelancer, 
como forma de não ficar sem dinheiro 
durante a pandemia. No México, a OIT 
estima que o desemprego será de 11,7% 
da população economicamente ativa 
até o final de 2020, o que equivaleria a 
aproximadamente 6 milhões de pesso-
as. No caso da Colômbia, o desemprego 
aumentou para 20,2% e 4,15 milhões 
de pessoas perderam seus empregos.

Em um cenário desafiador e des-
conhecido para muitos, o Certificado 
Digital se destaca e facilita diversos pro-
cessos, desde a abertura de empresas, 
assinatura de contratos até a emissão 
de notas fiscais na internet. Veja quais 
etapas seguir para fechar contratos e 
evitar o famoso calote.

Entenda o Certificado Digital
É um documento que identifica em-

presas e pessoas no ambiente digital, 
garantindo assim a autenticidade e 
validade jurídica dos atos por ela prati-

Invista em uma assinatura ele-
trônica

Caso você não possua e não pre-
tenda adquirir o Certificado Digital, 
outra opção para formalizar a pres-
tação do seu serviço a distância é 
a Assinatura Eletrônica. Ela é uma 
grafia na tela de um celular, tablet 
ou computador, que somada às evi-
dências do ato, como geolocalização, 
tem valor jurídico.

Use Certificado ou Assinatura 
Eletrônica

Em ambos os casos, você precisará de 
um Portal de Assinaturas, plataforma 
que possibilita a formalização de docu-
mentos de forma automatizada e com 
poucos cliques. Do início ao fim, você 
faz tudo online e rapidamente, sem a 
necessidade de viagens e contato físico.

(*) É diretor sênior de Desenvolvimento 
de Negócios da Digicert.

Como os certificados digitais podem ajudar profissionais freelancers com assinaturas de contratos 
e a fugir dos calotes

cados, como, por exemplo, a assinatura 
de documentos.

Abra seu negócio na internet
Muitos contratantes exigem que seu 

prestador de serviço tenha um CNPJ e 
emita notas fiscais. Se você ainda não 
formalizou sua empresa, em vários es-
tados já é possível abri-la pela internet 
usando o Certificado e-CPF. Depois de 
aberto, em alguns casos, você precisará 
de um e-CNPJ para emitir suas notas 
fiscais.

Evite calotes
Para evitar problemas em ser pago 

por seu trabalho freelance, cadastre 
o contrato de serviço por meio de um 
contrato. Na hora da assinatura, o Cer-
tificado Digital substitui a caneta e o ar-
quivo eletrônico por papel, permitindo 
assim, negociar e fechar contratos com 
todo o Brasil, com segurança, mesmo 
a distância.

OpiniãO
Um ano extraordinário 

para a ciência

O ano de 2020 ficará 
na história pelas 
impressionantes 
conquistas da ciência e 
da pesquisa médica na 
luta contra o desastre 
global causado pela 
pandemia. 

Em 10 de janeiro de 
2020, poucos dias após 
os primeiros casos da 

doença virem a público, uma 
equipe de cientistas chineses 
publicou pela primeira vez o 
genoma completo do vírus 
SARS-CoV-2, evento que 
colocou em movimento um 
dos mais massivos esforços 
científicos de todos os tem-
pos. Nos últimos 20 dias de 
janeiro de 2020 mais de 50 
trabalhos de pesquisa foram 
publicados, com descrições 
iniciais do vírus, seu modo 
de ação e de disseminação. 

As publicações científicas 
sobre a Covid-19 chegaram 
a 7,500 em maio, 53,000 em 
setembro e 78,000 no início 
de dezembro de 2020. O 
vírus SARS-CoV-2 foi um 
lembrete alarmante para a 
humanidade, de como um 
minúsculo organismo, que 
produz apenas 29 proteínas, 
pode, na sua aparente e enga-
nosa simplicidade, ser capaz 
de nos agredir de forma tão 
contundente e se proteger 
contra ataques. 

Quando surgiu, de forma 
ainda obscura, no final de 
2019, os cientistas não ima-
ginavam que vencê-lo se tor-
naria um desafio semelhante 
ao de consertar um avião em 
pleno voo sem ter em mãos 
seu projeto e seu manual de 
operação. Ainda assim os 
avanços foram rápidos e o 
desenvolvimento de testes 
para detectá-lo, já em janei-
ro de 2020, foi um primeiro 
passo importante, que per-
mitiu reduzir a lacuna entre 
a infecção e o diagnóstico, o 
que salvou inúmeras vidas 
em todo o mundo.

À medida que a ciência 
começou a desvendar os 
muitos mistérios do novo Co-
ronavírus - como se espalha, 
como penetra nas células e 
como mata, veio a certeza 
de que não poderíamos tratá-
-lo como uma simples gripe 
sazonal. Logo se percebeu 
quão difícil era prever quem 
poderia sobreviver incólu-
me a uma infecção, dadas 
as incógnitas, como a força 
da resposta imunológica de 
uma pessoa, a existência de 
comorbidades, a capacidade 
hospitalar instalada e, mais 
tarde, as crescentes evidên-
cias de possíveis sequelas, 
como inflamação cardíaca, 
depressão, fibrose pulmonar, 
dificuldade cognitiva, dentre 
outras. 

Conhecimento que conso-
lidou a certeza de que deixar 
as pessoas se exporem ao 
vírus, buscando a chamada 
“imunidade de rebanho” se-
ria uma decisão muito ruim 
e arriscada. Daí se concluiu 
que solução definitiva para a 
pandemia dependeria do sis-
tema imunológico humano, 
que é incrível em seu poder, 
quando treinado a direcionar 
e usar suas potentes armas 
– os anticorpos. É aí que en-
tram as vacinas, para induzir 
e orientar o nosso sistema 
imune no combate ao invasor. 

O desenvolvimento de 
vacinas avançou a uma velo-
cidade sem precedentes ao 
longo do ano - atualmente 
existem mais de 180 tipos em 

vários estágios de desenvolvi-
mento, em dezenas de países 
ao redor do globo. Na sua 
forma convencional, o desen-
volvimento de vacinas pode 
levar décadas, começando 
com longas fases de estudo, 
nas quais são projetadas, 
seguidas de experimentos e 
testes complexos, realizados 
ao longo de anos, até a sua va-
lidação final e licenciamento 
para amplo uso.

Felizmente o conhecimen-
to obtido em anos recentes 
com o desenvolvimento ini-
cial de vacinas para outros 
Coronavírus (SARS-CoV e 
MERS-CoV), permitiu que a 
longa fase inicial de estudos 
pudesse ser omitida. Em 
função da severidade da 
pandemia, as fases de teste 
pré-clínico e clínico, e as 
avaliações de segurança e 
eficácia foram realizadas em 
tempo recorde, enquanto 
diversas empresas farmacêu-
ticas assumiram o risco de 
iniciar a produção em grande 
escala de vacinas candidatas 
promissoras. 

Graças a esse inédito es-
forço concentrado, diversas 
vacinas eficazes e seguras 
poderão estar disponíveis 
dentro de meses, ao invés 
de anos, um feito extraordi-
nário da ciência que poderá 
também abrir caminhos para 
o combate a outras doenças 
que afrontam a humanidade 
há décadas. A primeira vacina 
clinicamente aprovada come-
çou a ser aplicada de forma 
massiva no Reino Unido, em 
8 de dezembro, menos de 11 
meses após a publicação da 
sequência genética do SARS-
-CoV-2. 

Trata-se de uma vacina de 
RNA mensageiro - também 
chamada de vacina de mRNA, 
uma alternativa inteligente às 
vacinas tradicionais. 

Quando o Coronavírus 
nos infecta, ele sequestra 
nosso aparato celular, trans-
formando nossas células 
em fábricas que produzem 
vírus infecciosos. A vacina de 
mRNA torna essa vulnerabi-
lidade uma força, induzindo 
nossas próprias células a 
produzir uma proteína viral 
individualmente inofensiva, 
mas muito reconhecível pelo 
sistema imune, que se torna 
então treinado e preparado 
a enfrentar e inativar o Co-
ronavírus. Tal inovação abre 
caminho para a luta contra 
inúmeras doenças, incluindo 
combate ao câncer.

Com a pandemia a socie-
dade está percebendo que 
investir em ciência é essen-
cial para todos. Foi graças à 
infraestrutura de pesquisa 
e inovação e a profissionais 
preparados, operando em 
sintonia, ao redor do globo, 
que se tornou possível isolar e 
compreender o vírus, conter 
sua disseminação descon-
trolada e produzir vacinas 
seguras e eficazes em espaço 
tão curto de tempo. 

Apesar desse triunfo cientí-
fico sem precedentes, é ainda 
impossível antecipar a vitória 
definitiva sobre a pandemia. 
Mas uma coisa é certa – os 
avanços experimentados em 
2020 demonstram a essencia-
lidade de fatos e evidências 
cientificamente substan-
ciados, capazes de orientar 
decisões mais racionais e 
equilibradas e trajetórias 
mais seguras e promissoras 
para toda a sociedade.

 
(*) - É Pesquisador da Embrapa 

(www.embrapa.br).

Maurício Antônio Lopes (*)

Foi aprovado, nesta segunda-feira 
(14), na Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Lei Complementar nº 
146/2019, que estabelece o “Marco 
Legal das Startups”. Após a aprovação 
nas duas casas legislativas, que deverá 
ser realizada com observância a um 
quórum diferenciado de, no mínimo, 
a maioria absoluta dos votos favorá-
veis, o projeto seguirá para sanção 
do presidente da República, que terá 
15 dias úteis para proceder com sua 
sanção ou veto.

Eduardo Matias (*), especialista 
brasileiro escolhido pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações 
do Brasil e pela União Europeia para 
conduzir estudo sobre marco legal 
das statups, elencou alguns destaques 
sobre o assunto:

 
Enquadramento como startup: só 

será considerada startup a empresa 
registrada no CNPJ há menos de 10 
anos (antes eram 6 anos).

 

Marco Legal das Startups foi aprovado na Câmara
“Sandbox regulatório”: permitida a 

criação de ambiente regulatório ex-
perimental com condições especiais 
para desenvolver modelos de negó-
cios inovadores e testar tecnologias 
experimentais.

 
Compras governamentais: cria-se 

um regime especial de teste de so-
luções inovadoras para contratação 
pela administração pública.

 
O que ficou de fora?
 
Aspectos tributários: a possibilidade 

de que startups optem pelo regime 
do Simples Nacional não está pre-
vista, assim como alguns incentivos 
fiscais que constavam do projeto de 
lei original.

 
(*) É coautor do estudo Sharing Good Practices 

on Innovation, Doutor em Direito Internacional 
pela USP e sócio da área empresarial do NELM 
Advogados, que abrange a área de Inovação e 

Startups.

Proteção aos investidores: investido-
res não serão atingidos por eventual 
desconsideração da personalidade 
jurídica das startups investidas, sendo 
excluída sua responsabilidade em arcar 
com as dívidas daquelas.

 
Simplificação nas S.A.: sociedades 

anônimas que faturem até determi-
nados limites poderão ter apenas 
um diretor, realizar suas publicações 
legais pela internet e substituir seus 
livros tradicionais por registros 
eletrônicos .

 
Stock options: substitutivo aperfeiçoa 

as disposições dos PLPs anteriores, apre-
sentando um capítulo detalhado sobre 
planos de opção de compra de ações.

 
Ganho de capital: ganhos de capital 

auferidos por um investidor pessoa 
física em startups levarão em conta as 
perdas incorridas em investimentos em 
outras startups, reduzindo o imposto a 
ser pago.

Foto de Arina Krasnikova no Pexels



Pesquisa mostra concentração de 
riqueza no país em 2018

Em 2018, os 25 municípios mais ricos 
do país detinham 36,3% do PIB. Em 
2002, esse percentual era maior: 40,6%. 
Os dados constam da pesquisa PIB dos 
Municípios 2018, divulgada ontem (16) 
pelo IBGE. Se forem considerados os 
100 municípios mais ricos, a participa-
ção chega a 55% do PIB. Em 2002, era 
59%. O Brasil tem 5.570 cidades. Dos 
25 maiores PIBs, 12 capitais somavam 
27,6% da produção e 13 não capitais, 
8,6%. O líder em participação era São 
Paulo, responsável por 10,2% do PIB 
do país que, naquele ano, chegou a R$ 
7 trilhões. 

Em seguida vêm Rio de Janeiro, com 
5,2% e Brasília, com 3,6%. A atividade 
econômica na região de São Paulo, que 
reúne 92 municípios adjacentes à capital 
paulista, com forte interação, gerava 
o equivalente a um quarto do PIB do 
país. “É um indicador de concentração 
evidente, mas tem uma tendência de 
desconcentração em relação a 2002”, 
disse o analista do IBGE, Luiz Antonio 
de Sá. Os 1.346 municípios de menores 

www.netjen.com.br
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D - Presentes Procurados
A Decode, empresa de client acquisition e dados, buscou identificar 
tendências nas buscas para os presentes de Natal. O amigo secreto 
segue em alta, com aumento de 300% na busca por aplicativos. Entre 
os produtos mais procurados, calçados ficou em primeiro lugar, tendo 
as sandálias Havaianas como produto em destaque. Logo em seguida, 
vieram Brinquedos, tendo as bonecas Barbie no topo da preferência. 
Eletrônicos ficou em terceiro, sendo a maior procura por Playstation4, 
enquanto na categoria Esporte, o maior interesse foi por bicicleta. No 
Twitter, 48% dos usuários aproveitaram as conversas para pedir presen-
tes aos colegas, 37% afirmaram ter comprado presente para seus entes 
queridos, enquanto 11% disseram que não compraram presentes, pois 
não irão comemorar em família. Por fim, outros 4% compartilharam que 
irão fazer trabalhos voluntários neste Natal. Mais informações: (https://
decode.buzz/).

E - Programa de Trainee 
Com o objetivo de apostar em novos talentos e promover ainda mais 
diversidade dentro da companhia, a Via Varejo, maior empresa de varejo 
de eletroeletrônicos e móveis do país e dona das marcas Casas Bahia e 
Pontofrio, anuncia a abertura de inscrições para o primeiro Programa de 
Trainee da companhia. Os selecionados irão passar por uma jornada de 
desenvolvimento em diversas áreas entre operações, vendas, marketing, 
finanças e tecnologia. A seleção passa por etapas de teste de raciocínio 
lógico e de personalidade, avaliação em grupo baseada no negócio da 
Via. O programa não exige nenhum curso específico para inscrição, 
considerando graduados em bacharelado, pós-graduação ou especiali-
zação, com formação entre dezembro de 2017 e dezembro 2020. Para 
participar, os candidatos devem se inscrever por meio do site: (https://
www.trainee.viavarejo.com.br). 

F - Processo de Pintura
Sílicas Fosqueantes são compostos químicos cuja função, entre outras, 
é reduzir o brilho de materiais no processo de pintura. É a substância 
ideal para proporcionar de forma perfeita acabamentos sedosos e 
aveludados. Mas se por um lado elas andam reduzindo o brilho, não se 
pode falar o mesmo quando o assunto é a demanda por estes insumos 
na indústria de tintas: estão brilhando demais! A SQ Química produziu 
um ebook gratuito sobre este assunto, e você pode acessar agora mes-
mo. Descubra como as Sílicas Fosqueantes estão brilhando na indústria 
de tintas e impulsionando os mercados de móveis, couro, automotivo, 
entre outros. Faça o download gratuito: (https://sqquimica.com/ebook-
silicas-fosqueantes/).

A - Desafios Emocionais 
Após meses de isolamento social, os maiores desafios mencionados 
em uma Pesquisa global de Insights da Experian sobre o assunto 
foram aqueles ligados a questões emocionais. Ansiedade, estresse e 
saúde mental foram citados por 44% dos mais de 3 mil entrevistados 
em todo o mundo, com destaque para o Brasil – cujo item foi citado 
por 56% dos brasileiros entrevistados. O país apresenta ainda os 
maiores índices quando os tópicos são dificuldades financeiras, citado 
por 49% dos  respondentes ante 37% da média global, e dificuldades 
físicas, com 44% das respostas, sete pontos percentuais acima dos 
respondentes dos demais países. Outros pontos onde os brasileiros 
se sentiram mais atingidos do que média da população dos demais 
países foram educação das crianças e emprego. Saiba mais em: (www.
serasaexperian.com.br/).

B - Pizzarias Slice
Maior rede de franquias de pizzarias slice (modelo pizza em fatias) do 
Brasil, a Oca de Savóia cresceu em 2020 com a abertura de 15 novas 
lojas e se prepara para aumentar ainda mais o número de unidades com 
aberturas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Apesar 
da suspensão das atividades de algumas lojas durante a pandemia, o 
negócio passou por uma transformação de crescimento com a inau-
guração de pontos de venda em dez estados, além do DF. Atualmente 
com 25 unidades, a empresa projeta crescer 65% no próximo ano, com 
um total de 100 operações até o fim de 2021. O objetivo é chegar a 300 
em 2022. O investimento para abrir uma franquia varia de R$ 220 mil 
a R$ 350 mil reais, com previsão de retorno do aporte a partir de 18 
meses e royalties de 5% sobre o faturamento. Saiba mais em: (www.
ocadesavoia.com.br).

C - Salvador a Madri
Air Europa retornou com as operações ligando Salvador a Madri. A 
aeronave que fez o primeiro voo de retomada chegou ao Salvador 
Bahia Airport às 20h16 de terça, (1), vindo da Espanha. Logo após 
o pouso, o avião passou pela tradicional cerimônia de batismo para 
comemorar a retomada de frequência e os passageiros foram recep-
cionados com uma festa de boas-vindas com a presença de baianas, 
placas e música, seguindo as regras de distanciamento sociais e 
demais protocolos de segurança. Salvador é a segunda cidade a ter o 
retorno dos voos da Air Europa. Em julho, a companhia voltou a voar 
a partir de São Paulo. O plano de retomada ainda prevê a retomada 
em Fortaleza e Recife, em março de 2021. ais informações: (https://
www.aireuropa.com/br/voos).

G - Provas de Radioamador
A Anatel definiu as regras para a aplicação de provas online para os inte-
ressados em obter certificado de radioamador, para todas as classes, e para 
radiotelefonistas. As provas virtuais já estavam sendo aplicadas para as classes 
“A” e “C” e agora a Agência ampliou essa possibilidade também para os 
candidatos à classe “B”, com prova de código Morse, e para radiotelefonistas. 
Para as provas virtuais, o avaliador atua por videoconferência, por meio do 
aplicativo Microsoft Teams. A prova é individual e tem duração máxima 
de duas horas, período que inclui o tempo de orientação ao candidato e o 
tempo efetivo de prova. Podem se inscrever candidatos de todo o país; o 
número de vagas dependerá da quantidade de servidores disponíveis para 
aplicar as provas em cada Unidade da Federação.

H - Hidrogênio para Caminhões
A Daimler Truck AG e a Linde, empresa global de gases industriais e en-
genharia, assinaram um contrato para desenvolver em conjunto a próxima 
geração da tecnologia de abastecimento de hidrogênio líquido para cami-
nhões com propulsão por células de combustível, visando tornar o processo 
de reabastecimento de hidrogênio tão fácil e prático quanto possível. Essa 
abordagem inovadora permite que o abastecimento seja feito com maior 
densidade, maior autonomia, mais rápido e com maior eficiência energética. 
A tecnologia permite conceitos mais simples de posto de abastecimento. A 
densidade melhorada para o armazenamento de energia é devida ao nível 
de pressão mais alto que o do ambiente, e aumenta a massa de hidrogênio 
no tanque. As empresas planejam fazer o primeiro reabastecimento de um 
veículo protótipo em um posto piloto na Alemanha, em 2023. 

I - Food Service
Pesquisa da Associação Nacional de Restaurantes (ANR), em parceria com 
a consultoria Galunion, especializada no mercado food service, apontou que 
o setor ainda enfrenta sérios problemas na retomada. 64% das empresas 
afirmaram que demitiram na crise; os cortes alcançaram 37% do total das 
equipes. O setor tem um saldo negativo de 236.350 postos de trabalho 
com carteira assinada em 2020 até setembro. Mais de 500 empresas de 
todo o país participaram da pesquisa, realizada entre 7 e 27 de novembro. 
Outro dado preocupante e que irá merecer a atenção dos governos diz 
respeito aos tributos: 39% afirmaram que estão com pagamentos atra-
sados. Desse total, 34% irão aguardar opções de parcelamento e outros 
31% dizem que conseguirão pagar apenas se houver descontos, mesmo 
com o financiamento da dívida. Saiba mais em: (https://anrbrasil.org.br/). 

J - Plataforma de Compartilhamento 
A Nestlé acaba de lançar uma nova plataforma que permite a seus mais 
de 30 mil colaboradores atuarem como embaixadores de comunicação da 
companhia e compartilharem, com credibilidade e capilaridade, informações 
e notícias sobre a empresa. Por meio do hub We Are Nestlé, disponível nas 
versões aplicativo e para navegador, os profissionais têm acesso a conteúdos 
atualizados e de confiança, que podem ser publicados em suas redes sociais 
e compartilhados com amigos e familiares. Na plataforma, que é totalmente 
dinâmica e intuitiva, com fácil navegação, o funcionário pode escolher qual 
a notícia que quer compartilhar, em qual rede quer divulgar e o que quer 
adicionar como descrição ou comentário sobre o tema. 

Franchising é caminho 
seguro para 2021

Depois de um ano 
desafiador, muitos já 
estão fazendo planos 
para 2021 

Indivíduos que sonham 
com o empreendedoris-
mo, certamente apro-

veitaram a quarentena para 
tirar projetos do papel e 
analisar todas as novas 
formas de trabalho que 
existirão no pós-pandemia. 
Na contramão da crise e 
do desemprego que atinge 
13,1 milhões de pessoas em 
decorrência da pandemia, 
segundo dados divulga-
dos pelo IBGE, o setor de 
franquias segue como um 
caminho seguro e com maior 
chance de sucesso.

Para se ter uma ideia, mes-
mo diante do atual cenário, 
o franchising já registra um 
crescimento de 6,8% no 
faturamento em relação 
a 2019 e a perspectiva da 
Associação Brasileira de 
Franchising (ABF) é de um 
desenvolvimento positivo 
para janeiro, fevereiro e 
março do próximo ano. 

Além dos profissionais 
autônomos estarem frente 
a frente com melhores con-
dições de negociação, eles 
têm a vantagem de pesqui-
sar e optar por segmentos 
que tenham se mantido 
sólidos e lucrativos. Fora 
a facilidade de trabalhar 
de casa, com a adesão ao 
home office. 

Para que a escolha da 
franquia seja bem-sucedi-
da, é preciso estudar, de 
forma aprofundada, todos 
os modelos de negócios que 
despertam interesse. A ofer-
ta é vasta, com alternativas 
que cabem em todos os bol-
sos, mas é preciso mais do 
que só pensar no capital: o 
empreendimento necessita 
combinar com o seu estilo 
de vida, perfil de liderança 
e disposição para aprender. 

Quem quer apostar no 
setor tem que ter metas e 
objetivos bem definidos, 
bastante consciência da 
nova rotina e entender de 
qual forma administrará o 
tempo e os rendimentos. 

Percebo que uma das maio-
res dificuldades enfrentadas 
pelos empresários é justa-
mente manifestar preferên-
cia por uma rede dentro das 
inúmeras opções. 

Por conta disso, contar 
com o apoio de uma asses-
soria especializada é funda-
mental, uma vez que serão 
elaborados planejamentos 
que ajudarão o candidato 
a adotar critérios na hora 
de selecionar a franquia 
que melhor atenderá suas 
expectativas, bem como 
verificar se o tipo de opera-
ção da franquia escolhida se 
encaixa no que está sendo 
procurado. Detalhes não po-
dem passar despercebidos. 

Fazer uma espécie de 
check list da rede almejada 
parece exagero, mas evita 
muitas dores de cabeça no 
meio do caminho. Conhecer 
a Circular de Oferta de Fran-
quia (COF), conversar com 
outros franqueados para 
entender como a empresa 
atua no mercado e como 
tem sido o funcionamento, 
assim como entender os 
procedimentos internos e 
a gestão da companhia é 
um diferencial estratégico 
importante! 

Com as informações, os 
empreendedores podem 
decidir o futuro da sua vida 
de forma mais assertiva e se-
gura. Se você está pensando 
em apostar no franchising 
na virada do ano, faça uma 
autoanálise, identifique o 
seu talento e acredite na 
sua capacidade. Atrás do 
“glamour” do empreende-
dorismo existem diversos 
desafios e o reconhecimen-
to, às vezes, leva tempo para 
acontecer: é preciso calma 
e paciência. 

Assim que definir por um 
segmento, vale a pena con-
ferir se a empresa tem o selo 
de excelência da ABF, que 
é um grande sinalizador de 
credibilidade. Desejo sorte e 
me coloco à disposição para 
conversar com quem tiver 
dúvidas sobre o assunto. 

(*) - É Diretor de expansão da 
Bicalho Consultoria Legal, empresa 

especializada em internacionalização 
de negócios e franquias. 

Renato Alves (*)

Projeção da Confedera-
ção Nacional da Indús-
tria (CNI) mostra que 

o PIB registrará expansão 
de 4% no ano que vem. A 
atividade econômica será 
impulsionada pelo avanço 
de 4,4% do PIB industrial. 
As previsões estão na edição 
especial do Informe Conjun-
tural – Economia Brasileira, 
que a CNI divulgou ontem 
(16).

O estudo mostra que parte 
significativa do crescimento 
econômico será explicada 
pela base de comparação 
com 2020, marcado por uma 
recessão decorrente dos 
efeitos da pandemia do novo 
Coronavírus sobre a ativida-
de econômica. A estimativa 
é que, neste ano, o PIB caia 
4,3% na comparação com 
2019, e o PIB industrial, 
3,5%. O presidente da CNI, 
Robson Braga de Andrade, 
avalia que as incertezas com 
relação à economia continu-
am elevadas e só diminuirão 

As incertezas com a economia continuam elevadas e só 
diminuirão com a imunização da maior parcela da população.
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Dos 25 maiores PIBs, 
12 capitais somavam 27,6% 

da produção e 13 não capitais, 8,6%.
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Economia brasileira 
deverá crescer 4% em 2021

Depois de amargar uma recessão em 2020 desencadeada pela pandemia, a economia brasileira voltará 
a crescer em 2021

deem segurança jurídica 
e garantam o respeito aos 
contratos. O crescimento da 
atividade econômica no ano 
que vem será acompanhado 
da criação de empregos. 
No entanto, com a queda 
no receio do contágio pelo 
novo Coronavírus e o fim 
do auxílio emergencial de 
renda, mais pessoas deverão 
voltar a procurar emprego 
em 2021, o que pressionará 
a taxa de desocupação. 

A inflação deverá fechar 
2021 em 3,55% ao ano e ficar 
abaixo da meta do CMN. “O 
desafio é a transição da re-
tomada para o crescimento 
sustentado. Para isso, o país 
precisa eliminar o Custo 
Brasil. É preciso prover 
um ambiente favorável aos 
negócios, que ofereça se-
gurança jurídica, melhore 
as expectativas e estimule o 
investimento, o crescimento 
econômico e o desenvolvi-
mento social”, afirma Robson 
Braga de Andrade (AI/CNI).

com a imunização da maior 
parcela da população. 

A manutenção da recupe-
ração dependerá não só de 
medidas econômicas como 
também de saúde pública. 
Ele observa, porém, que o 
primeiro passo já foi dado. 
A economia vai continuar 
a se recuperar das perdas 
sofridas ao longo deste ano. 
No caso da indústria, para 
a maioria dos setores, a 
recuperação já ocorreu em 

2020. O grande desafio do 
Brasil é fazer o país voltar a 
crescer acima de 2% ao ano 
de maneira sustentada, ou 
seja, por um longo período. 

O presidente da CNI res-
salta a necessidade de se 
avançar nas reformas estru-
turais, entre elas a tributária 
e a administrativa. O Brasil 
também precisa atrair inves-
timentos em infraestrutura 
por meio da modernização 
dos marcos regulatórios que 

a 1% do PIB e somavam 3,7% da popu-
lação nacional”, informou o IBGE. Em 
49,2% dos municípios do país, a admi-
nistração pública foi a principal atividade 
econômica em 2018. Esse predomínio 
ocorria em mais de 90% das cidades do 
Acre, Roraima, Amapá, Piauí, Paraíba, 
Distrito Federal e em apenas 9,6% dos 
municípios do estado de São Paulo.

Entre 2017 e 2018, os municípios com 
maior ganho de participação no PIB do 
país foram Maricá, Niterói e Campos dos 
Goytacazes, cada um com acréscimo de 
0,2 ponto percentual (p.p.), e se deveram 
à alta do preço internacional do petróleo. 
Os dez municípios com os maiores PIB per 
capita somavam 1,5% do PIB nacional e 
0,2% da população brasileira. Presiden-
te Kennedy (ES), com R$ 583.171,85, 
apresentou o maior PIB per capita em 
2018, seguido por Ilhabela (SP), ambos 
devido à extração de petróleo. Entre 
as capitais, Brasília, com R$ 85.661,39, 
ocupou a primeira posição em relação ao 
PIB per capita em 2018, enquanto Belém 
ocupou a última (R$ 21.191,47). 

PIBs responderam por cerca de 1% do 
PIB do país e por 3,1% da população 
brasileira. 

“Nota-se que, entre esses, os situados 
nos estados do Piauí (156), Paraíba 
(134), Rio Grande do Norte (79) e Tocan-
tins (69) representavam cerca de 50% 
das municipalidades de seus respectivos 
estados. Em 2002, 1.383 correspondiam 



Cultura organizacional 
é vantagem 

competitiva poderosa 

Já não é mais 
novidade que a 
pandemia impactou 
todos os setores 
da economia e 
fez com que as 
empresas passassem 
a enxergar que o 
futuro do trabalho 
chegou

Para se ter uma ideia, 
30% das companhias 
do país devem aderir 

ao home office após a crise, 
conforme aponta o estudo 
“Tendências de Marketing 
e Tecnologia 2020: Hu-
manidade Redefinida e os 
Novos Negócios”, assinado 
pela FGV. Em novembro, 
a própria Zup anunciou o 
trabalho remoto perma-
nente, não só como uma 
consequência da Covid-19, 
mas por uma escolha dos 
colaboradores, que mostra-
ram interesse em continuar 
exercendo as atividades 
sem sair de casa. 

Considero a cultura or-
ganizacional como uma 
das maiores vantagens 
competitivas. Nesse mun-
do globalizado e de forte 
concorrência, os empre-
sários têm janelas de opor-
tunidades para produtos e 
inovações, mas nenhuma 
empresa é capaz de copiar 
a outra em sua essência, 
sua forma de agir e de 
tomar decisões. Portanto, 
ter valores, crenças e ob-
jetivos fortes e alinhados 
é um benefício poderoso 
na condução do negócio. 

É verdade que todas 
as empresas têm regras 
- algumas visam mais a 
performance, outras a 
inovação - mas nem todas 
colocam no seu dia a dia 
aquilo que propagam ou 
recomendam. E está aí o 
grande erro: além de ter 
princípios bem definidos é 
preciso vivê-los na prática 
e ter coerência. Fala-se 
muito na famosa frase 
do Peter Drucker, pai da 
administração: “A cultura 
come a estratégia no café 
da manhã”. O que ela quer 
dizer? 

Que uma cultura orga-
nizacional bem definida 
está acima de qualquer 
estratégia equivocada de 
curto prazo, além de atrair 

talentos que comungam 
dos mesmos objetivos. No 
home office, perdemos 
a convivência e isso faz 
com que precisemos nos 
adaptar para manter as 
interações humanas pre-
sentes. Acredito que os 
padrões de uma empresa 
têm mais a ver com o que 
um gestor faz do que com 
o que fala e por isso é tão 
importante deixar claro 
as ações que estão sendo 
feitas na empresa. 

Todos os gestores se vi-
ram obrigados a instaurar o 
trabalho remoto em tempo 
recorde, tendo, mais do 
que liderar a distância, 
mudar seu mindset e mos-
trar aos funcionários que o 
novo modelo de trabalho 
tem como palavra-chave 
a responsabilidade, já que 
o controle da produção 
acabou. Dar liberdade para 
o contratado trabalhar de 
qualquer lugar mostra que 
acreditamos que ele pode 
crescer e se desenvolver 
de qualquer ambiente, 
explorando ao máximo o 
seu potencial. 

Ter um time engajado e 
comprometido, que jogue 
junto e tenha a intenção de 
fazer a empresa crescer e se 
manter forte em períodos 
de instabilidade é o que vai 
determinar o sucesso ou 
fracasso das companhias 
daqui para frente. A via é de 
mão dupla e pessoas que não 
se empenham para atingir 
resultados melhores correm 
grandes riscos de ficar sem 
emprego. 

Desejo que as tecnologias 
encurtem o isolamento e 
que os CEOs aprendam a 
ressignificar as ferramentas 
de comunicação para man-
ter o vínculo social criado 
no ambiente físico, a fim de 
manter a equipe engajada, 
motivada e ciente do atual 
cenário da empresa. Vai por 
mim, deixar todo mundo a 
par dos acontecimentos faz 
com que se sintam seguros 
em um momento permeado 
de incertezas. 

Isso irá refletir na produ-
tividade no grupo e você 
conseguirá reconhecimento 
em tempos difíceis. 

(*) - É cofundador e diretor de 
operações da Zup, empresa de 

tecnologia que há mais de dez anos 
atua na transformação digital de 

grandes companhias e recentemente 
foi adquirida pelo Banco Itaú.

Gustavo Debs (*)
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Wellington Oliveira (*)

Algumas áreas foram amplamente impactadas 
pela pandemia. O isolamento social promoveu a 
ascensão do e-commerce e forçou mudanças na re-
tomada das atividades dos estabelecimentos físicos. 
Muitas empresas foram afetadas e precisarão rever 
seus processos. Neste cenário, o protagonista foi a 
digitalização, que pegou carona na transformação 
comportamental dos consumidores. 

Novos formatos de go-to-market estão sendo 
criados com a inclusão digital não apenas para os 
processos de vendas, como também para compar-
tilhar conteúdo. E quando pensamos neste cenário 
atual, que traz a tendência do contactless, a questão 
a ser discutida é: como reinventar a forma de se 
relacionar com o público por meio do modelo di-
gital diante da precariedade da internet no Brasil? 

Do folder de um supermercado, passando pelo 
tíquete de estacionamento até a leitura um cardápio 
de restaurante, tudo precisa ser digital e sem con-
tato para evitar a contaminação pelo Coronavírus. 
Uma saída para o acesso a conteúdo em ambientes 
de grande circulação é o uso do Wi-Fi sem o recurso 
da internet, que substitui a necessidade do cliente 
fazer um download de aplicativo para consumir 
informações. 

O modelo, que parte de aplicações mais simples 
para a criação de campanhas e distribuição de infor-
mação por meio de roteadores, torna a experiência 
muito mais simples e vantajosa. Num supermerca-
do, por exemplo, a ação promocional por meio da 
distribuição de tabloides, que foi interrompida após 
a chegada do Coronavírus, pode ser retomada de 

Um novo modelo apoiado pelo Wi-Fi 
e que dispensa a internet

forma digital distribuindo o conteúdo sem esbarrar 
nas limitações da internet. 

Num shopping, outro ambiente de grande circula-
ção, as lojas podem trabalhar suas promoções sem 
competir com a internet disponibilizada a centenas 
de consumidores que transitam no local e os inúmeros 
estabelecimentos presentes num mesmo centro de 
compras. O modelo de distribuição de conteúdo via 
Wi-Fi democratiza o acesso às ações comerciais e 
de marketing mesmo que o estabelecimento esteja 
numa região com recursos limitados da banda larga. 

Este pode ser um caminho em meio à demanda 
pela digitalização do acesso à informação, que 
esbarra na falta de infraestrutura da banda larga 
no nosso País. 

(*) - É sócio-diretor da BlueConecta, empresa de tecnologia focada em 
distribuição de conteúdo por Wi-Fi (www.blueconecta.com.br).

Novos formatos de go-to-market estão sendo criados com a 
inclusão digital.

unicusano.it/reprodução

Regina Fernandes (*)

Dentro desse contexto, 
a contabilidade serve 
como um instrumen-

to de gestão estratégica 
do empresário, por gerar 
informações cruciais para a 
tomada de decisão.

Além de fazer o planeja-
mento tributário, ela registra 
efetivamente a vida da em-
presa, entendendo quais as 
suas necessidades naquele 
momento por meio da aná-
lise dos relatórios contábeis 
e do DRE (Demonstração 
do Resultado do Exercício) 
da organização, garantindo 
assim, uma vida útil susten-
tável.

Toda empresa possui um 
ciclo de vida. Nasce, cresce e, 
se não for bem administrada, 
corre o risco de morrer. E 
o contador é a chave desse 
processo, pois ele tem jus-
tamente o papel de apoiar 
o empresário na luta para 
que a empresa continue 
crescendo. Geralmente, as 
etapas desse ciclo são:
 1) Introdução: o ponta-

pé inicial, quando é 
necessário organizar as 
instalações da empre-
sa, contratar e treinar 
os colaboradores, com-
prar estoque e fazer 
planejamento estra-
tégico. Nessa etapa, o 
contador busca orien-
tar todo o processo bu-
rocrático de admissão, 
entendendo a melhor 
forma de contratação e 
de definição do modelo 
do contrato do funcio-
nário. O planejamento 

Como a contabilidade pode prolongar 
a vida útil de uma empresa?

Quando falamos em vida útil de uma empresa, falamos em seguir boas práticas de administração, e, 
consequentemente, atingir os resultados esperados

ponsabilidade social 
em relação a questões 
como emissão de car-
bono, por exemplo.

 4) Declínio: eventual-
mente, se a empresa 
entra em uma fase de 
declínio decorrente 
de inúmeros fatores 
como produtos e ser-
viços ultrapassados, 
concorrência acirrada, 
falta de capital de giro 
ou má administração, 
por exemplo, o apoio 
do contador pode ser 
fundamental para a 
empresa evitar a fa-
lência e reagir. Sendo 
assim, ele pode dar 
direcionamentos ao 
empresário de como 
gerir melhor os ne-
gócios, garantindo a 
saúde financeira.

O contador pode apoiar 
a empresa a partir de uma 
análise dos balanços da 
contabilidade, elaborando 
um planejamento financeiro 
estratégico com base nos 
números contábeis obtidos 
ao longo dos meses. Dessa 
maneira, pode-se analisar 
onde a empresa está ten-
do maior escoamento de 
dinheiro e, então, elaborar 
um plano de contingência 
sem prejudicar a operação. 
Logicamente, tudo isso só é 
possível com a contabilidade 
em dia.

(*) - É perita contábil, trainer em 
gestão, mentora e responsável 

técnica da Capital Social, escritório de 
contabilidade com 10 anos de atuação 

que tem como objetivo facilitar o 
dia a dia do empreendedor (https://

capitalsocial.cnt.br/).

Toda empresa possui um ciclo de vida e o  contador é a chave 
desse processo.
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estratégico também é 
uma importante tare-
fa da contabilidade, 
traçado por meio do 
provisionamento das 
despesas da empresa 
mês a mês.

 2) Crescimento: se dá 
quando as operações 
da empresa começam 
a gerar um resultado fi-
nanceiro positivo e ela 
passa a ser conhecida 
no mercado, mesmo 
sem ser líder. A partir 
dessa fase, o contador 
obtém informações 
para comprovar se 
está havendo de fato 
o crescimento da em-
presa, por conta das 
análises dos relatórios 
contábeis. Ele irá gerar 
as informações para 
entender se aquilo que 
ele vê de resultado 
financeiro no caixa re-
flete do ponto de vista 
operacional contábil 
e se a empresa está 
conseguindo lucrar.

 3) Maturidade: a empre-

sa já se sustenta sozi-
nha, dispondo de uma 
clientela fiel e de uma 
boa fatia do mercado, 
sendo líder em alguns 
casos. Especialmente 
nesse momento, o con-
tador vai analisar o pla-
nejamento tributário e 
entender se a empresa 
está no melhor regime 
ou não de acordo com 
as tendências fiscais do 
mercado. Dessa forma, 
ele pode auxiliar o 
empreendedor a ter a 
menor carga tributária 
com melhores resulta-
dos.

  O contador também 
gera relatórios para ve-
rificar onde os recursos 
da organização estão 
sendo aplicados e fa-
zer uma análise mais 
apurada do resultado 
efetivo. Vale lembrar 
ainda que, por meio 
dos dados levantados, 
o contador consegue 
dar à empresa um 
panorama de sua res-

Apesar de, teoricamente, tudo 
ser América, Brasil e Estados 
Unidos apresentam diferenças 
culturais significativas — seja 
na gastronomia, no trabalho, no 
comportamento ou até mesmo na 
higiene. Foi esse choque de costu-
mes que a influenciadora Julia Pires 
sentiu ao trocar sua residência 
nas terras brasileiras pelo sonho 
americano há três anos. 

 “O que é normal para nós, pode 
gerar desconforto ou até mesmo 
ofender os americanos. Por isso eu 

acho muito importante pesquisar 
bastante sobre a cultura antes de 
vir para cá, seja para morar, estudar 
ou trabalhar. Há mudanças que 
podem até ter implicações com a 
justiça”, alerta.  
	 •	Comer	 arroz	 e	 feijão	 todos	

os dias - O tradicional arroz 
com feijão de todos os dias 
dificilmente será uma rotina 
nos Estados Unidos. Quem 
está muito acostumado com 
a culinária brasileira pode ter 
dificuldade de se adaptar à ali-

mentação. Aqui, o hambúrguer 
é o que mais é consumido. Sem 
contar o café da manhã, que 
geralmente é feito de ovos com 
bacon.  

	 •	Tomar	 banho	 todos	 os	 dias	 -	
Se no país tropical, o natural 
é tomar de um a dois banhos 
por dia, nos Estados Unidos a 
higiene pessoal é a cada dois 
dias. Segundo Julia Pires, muito 
por conta do clima e por não 
produzir tanto suor é comum 
que eles não vejam necessidade 

de tomar banho todos os dias. 
	 •	Cumprimentar	 com	 um	 beijo	

no rosto - Outro ponto é que a 
afetividade é mais restrita, visto 
que eles prezam por espaço e 
pela individualidade. “O fato de 
serem mais fechados pode fa-
zer com que brasileiros tenham 
mais dificuldade em socializar, 
já que somos conhecidos por 
ser um povo caloroso e afetivo”, 
diz Julia.  

	 •	Pagar	 gorjeta	 -	 Esqueça	 os	
10% opcionais do Brasil. Nos 

Estados Unidos, dar gorjeta 
aos prestadores de serviço é 
não apenas um costume como 
uma questão de educação. É 
a forma do estadunidense de 
mostrar que gostou do serviço, 
um indicador de qualidade. 
Geralmente é 15% do valor do 
produto. Caso você não pague 
vai passar a impressão não 
apenas de ser arrogante, como 
de que o garçom ou qualquer 
outro fez um péssimo serviço. 
- Fonte: MF Press Global.

As diferenças culturais entre estadunidenses e brasileiros

O pretendente: NOEL ANTONIO THOMAS, nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no 
dia (03/03/1985), profissão fotógrafo, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Antonio Thomas Gajardo e de Tereza Travagin. A 
pretendente: NATHALIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, nascida nesta Capital, Guaianazes, 
SP, no dia (21/10/1986), profissão instrutora de yoga, estado civil divorciada, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arnaldo Gonçalves e de Zoraide 
Batista de Oliveira Gonçalves.

          
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

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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Construtechs crescem 
em meio à pandemia 

e são a aposta da 
construção civil

O ano de 2020 será 
lembrado para 
sempre como aquele 
em que mais ficamos 
em casa

Com as regras de 
distanciamento so-
cial impostas pela 

pandemia, nenhum outro 
lugar no mundo parecia 
mais seguro do que o nosso 
próprio lar. Assim, aquelas 
tão sonhadas  – e tantas 
vezes adiadas - reformas, 
tiveram que, finalmente, 
sair do papel. O resultado 
é que o setor cresceu tanto 
que está até faltando ma-
téria prima. Mas, nem tudo 
foi assim tão simples para 
quem atua nesse mercado.

Com a quarentena, o setor 
que estava acostumado a 
receber e atender o cliente 
no balcão, precisou mudar 
as estratégias. E foi assim 
que as construtechs e prop-
techs, empresas de tecno-
logia direcionadas para os 
setores de construção civil e 
imobiliária, tiveram sua vez. 
Segundo dados divulgados 
pelo Mapa das Construte-
chs e Proptechs 2020, da 
Terracotta Ventures, essas 
startups já cresceram 23% 
em relação a 2019.

Justificativas para o feito, 
não faltam. Passado o susto 
inicial e as incertezas trazi-
das pelo surto da Covid-19, 
as empresas do setor enten-
deram que é nas crises que 
nascem as oportunidades. A 
tecnologia foi determinante 
para continuar atendendo 
a um cliente apressado, 
exigente e com uma série 
de restrições de segurança. 

Foi então que as cons-
trutechs encontraram o 
caminho propício para 
apresentar suas soluções 
que, embora já existisse há 
algum tempo, ainda sofriam 
com a resistência de mui-
tas empresas tradicionais 
do setor. Nesse contexto, 
duas tecnologias ganharam 
ainda mais notoriedade: as 
de sistemas construtivos 
e as de análises de dados. 
Os sistemas construtivos 
garantiram mais agilidade, 
segurança e um viés ecoló-
gico à construção. 

Elas demonstram que 
tempo é o recurso mais 
precioso do cliente, por 
isso, buscam a otimização 
dos processos e a redução 
de desperdícios, promo-
vendo uma obra muito mais 

eficiente. Já as de análise 
de dados, atuam na gera-
ção de informações para 
a indústria, o comércio, o 
canteiro de obras e até para 
o consumidor final. 

De posse dessas informa-
ções, a tomada de decisões 
se torna muito mais asser-
tiva, rápida e precisa. Com 
tecnologias como o Big 
Data, por exemplo, é possí-
vel antecipar as demandas, 
melhorar os planejamentos, 
a logística e até o relacio-
namento entre o lojista e o 
cliente, por exemplo, que 
entende melhor os padrões 
de compra.

O melhor de tudo é que, 
no fim, quem sai ganhando 
é o consumidor, que vê 
muito mais respeito ao seu 
tempo e ao seu dinheiro. 
Como consequência, todo 
o mercado se beneficia da 
utilização de tecnologias 
para aumentar os níveis 
de satisfação do cliente e 
melhorar a sua experiência 
de compra – que muitas 
vezes ainda deixa bastante 
a desejar no segmento de 
construção civil.  

Em suma, 2020 parece 
mesmo ter sido um divisor 
de águas para esse e tantos 
outros setores que se mos-
travam resistentes à adoção 
de novos recursos. Diante 
da pandemia, as empresas 
precisaram mudar com-
portamentos, estar mais 
abertas à experimentação 
e, ao que tudo indica, todas 
sairão muito melhores e 
mais fortes desse período 
de turbulência.

Não é à toa que as previ-
sões apontam para um forte 
crescimento do setor de 
construção civil – e para as 
construtechs, obviamente 
– em 2021. Os problemas 
de falta de matéria prima 
em função do fechamento 
temporário de muitas in-
dústrias deve se resolver 
logo nos primeiros meses 
do ano. Depois, quem cul-
tivou conexões e alianças 
estratégicas com o mercado 
e com a tecnologia, deve 
finalmente começar a colher 
o que plantou em 2020. 

O próximo ano será de 
quem se dedicou a cons-
truir pontes. E não estamos 
falando literalmente.

(*) - Formado em administração de 
empresas pelo Mackenzie, fundador 

das empresas ProAtiva, app de 
treinamentos corporativos digitais, e 
ASAS VR, startup que leva realidade 

virtual para as empresas, é CEO da 
Prospecta Obras 

(www.prospectaobras.com.br).

Wanderson Leite (*)
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Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02  –  NIRE 35.300.195.680

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, 
no dia 21 de dezembro de 2020 em primeira convocação às 11:00 horas ou segunda convocação às 11:30 horas, 
na Rua dos Pinheiros, nº 1.060, 5º andar, conjunto 51, nesta capital para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia: a) Examinar e deliberar sobre a proposta do novo valor de aluguel proposto pela locatária FGV; 
b) Deliberar sobre outros assuntos de interesse geral, se necessário. Lembramos aos Srs. Acionistas que o quórum 
para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com direito a voto e de maioria absoluta 
dos presentes em segunda convocação, de acordo com o estatuto social vigente. Assim, a presença de todos é 
importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro acionista ou a advogado, 
devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado.

São Paulo, 11 de dezembro de 2020. A Diretoria.

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26/10/2020
Data/Hora/Local: 26/10/2020, às 9hs, na sede da NEC Latin America S.A., São Paulo/ SP. Mesa: Presidente: Ya-
sushi Tanabe, Secretário: Roberto Felipe Klos. Convocação: Dispensadas. Presença: Totalidade. Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade: (A) alteração do endereço da sede social da Companhia, de NIRE 35300091604, 
CNPJ/MF 49.074.412/0001-65, da Avenida Angélica, nº 2197, 7º ao 11º andar, Consolação, São Paulo/SP, CEP 
01.227-200, para Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.350, Torre II, 5º andar, conjuntos B501 e B502, Água Branca, 
São Paulo/SP, CEP 05001-100; (B) em consequência do disposto acima, modificar o artigo 2º do Estatuto Social da 
Companhia, que passará a redigir-se como segue: Artigo: 2º - A Sociedade terá sede e domicílio em São Paulo/SP, 
na Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.350, Torre II, 5º andar, conjuntos B501 e B502, Água Branca, CEP 05001-100. 
Leitura da ata: A Ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes no livro social aplicável. Acionistas presen-
tes: NEC Corporation, respresentada por procuração Yasushi Tanabe e Yasushi Tanabe. SP, 26/10/2020. Roberto 
Felipe Klos - Secretário. JUCESP nº 489.582/20-5 em 19/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Fábio A. Jacob (*)

O governo anunciou um novo incen-
tivo a um setor fundamental da vida 
brasileira: o programa Voo Simples, 
destinado a destravar e estimular a 
aviação em nosso país. 

O programa foi apresentado pelos 
seus dois principais idealizadores, 
o Ministério da Infraestrutura e a 
ANAC - Agência Nacional de Aviação 
Civil, ambos interessados em melho-
rar o ambiente da aviação nacional. 
E o governo tem motivos para tentar 
revigorar a aviação. Não bastassem as 
inerentes dificuldades do setor em um 
país imenso e muito heterogêneo, este 
ano ainda tivemos a interferência da 
pandemia do novo Coronavírus. 

As medidas necessárias para a redu-
ção da circulação de pessoas pegaram 
em cheio o setor que foi, provavelmente, 
o mais atingido pela crise. Os voos pra-
ticamente cessaram e as empresas da 
área da aviação tiveram suas atividades 
praticamente paralisadas, com reflexos 
enormes para os profissionais da área.  
Assim, de forma a sinalizar um auxílio 
à aviação, o programa é lançado após 
amplos estudos dos setores envolvidos, 
sobre as medidas que poderiam trazer 
novamente vida à aeronáutica brasileira. 

A amplitude das medidas demonstra a 
gravidade da situação, mas também in-
dica a importância do setor e a intenção 
de torná-lo ainda melhor do que estava 
antes da crise. O programa não se limita 
a tentar restabelecer as condições an-
teriores, mas mudar as regras e marcos 
regulatórios da aviação em geral. Gerar 
um novo ambiente.

Os principais objetivos do programa 
Voo Simples já destacam a grandeza 
das intenções: melhoria da satisfação 
e da qualidade dos serviços prestados, 
redução de custos, fomento à entrada de 
novos agentes, aumento da segurança 
jurídica e transparência na regulação, 
estímulo à indústria aeronáutica nacio-
nal e redução da assimetria no setor.

Dentre as 52 medidas lançadas, muitas 
ainda estão em estudos e dependentes 
de consulta pública, aberta pela ANAC, 
para a definição de prazos e parâmetros 
definitivos, como no caso da validade 
das habilitações dos tripulantes. Hoje, 
essa validade é anual e requer que as 
empresas, e mesmo os autônomos, 
refaçam diversas provas, simuladores 
e testes, todo ano, para se manterem 
alinhados com a legislação, o que gera 
custos e tempo não produtivo. 

Neste caso, como feito em outros 
países, há a proposta de que a habilita-
ção possa ser permanente, desde que 
o certificado médico e alguns testes de 
proficiência sejam realizados periodi-
camente. Outras medidas visam facili-
tar a operação de pequenas empresas, 
o que propicia o desenvolvimento da 
aviação também longe dos grandes 
centros, aumentando a capilaridade 
da economia e a redução das enormes 
diferenças regionais. 

Nesse sentido, regras mais flexíveis 
para empresas menores teriam grande 
impacto. 

Ainda, a facilitação da operação 
remota para a aviação aeroagrícola e 
um marco regulatório para a aviação 
anfíbia, este último hoje inexistente, 

mas que seria extremamente útil no 
Norte do país, onde faltam aeródromos, 
mas abundam rios e lagos. A simplifi-
cação dos processos para autorização 
de fabricação, importação e registro 
de aeronaves poderá agilizar e reduzir 
os custos das empresas do ramo que 
hoje se sentem presas a burocracias 
intermináveis. 

Ou seja, o programa Voo Simples é 
ambicioso, mas necessário e, se bem 
conduzido, poderá trazer novamente a 
aviação para os caminhos do crescimen-
to. O mais importante é o movimento, 
a iniciativa do governo brasileiro em, 
reconhecendo à importância do setor, 
agir quando há necessidade. 

Não há como desenvolver um país 
como o Brasil, com sua dimensão, sem 
a devida infraestrutura aeronáutica, de 
meios e pessoas, e de aeronaves para 
transportar riquezas, negócios, turistas, 
para uso na agricultura, no salvamento 
e, porque não, com as aeronaves anfí-
bias, que podem ajudar decisivamente 
no combate a incêndios florestais, utili-
zação da qual ainda carecemos, e tanto.

Pela amplitude do programa, há que 
se esperar resultados expressivos na 
flexibilização, simplificação e estímulo 
às atividades. E isso é importante, pois 
os profissionais da aviação e o Brasil não 
podem esperar, mas em cada medida 
adotada deve ser levada em conta a se-
gurança, pois não custa lembrar que na 
aviação essa é a prioridade número um.

(*) - É Coronel Aviador da reserva da Força Aérea 
Brasileira, coordenador e professor da Academia 

de Ciências Aeronáuticas Positivo (ACAP) da 
Universidade Positivo.

Voo Simples: novos ares na aviação

“Algumas têm estru-
tura operacional 
muito boa e nive-

laram os serviços para cima, 
mas isso traz um problema 
para as outras que estavam 
menos preparadas. 

Fato é que temos um novo 
patamar de serviço”, afirma 
Marcelo Ikaro, gerente da 
consultoria de negócios 
Peers Consulting, ao listar 
três acertos e três erros mais 
comuns cometidos pelas 
empresas neste ano. 

Entre os acertos, o exe-
cutivo destaca: Abertura de 
canais diretos com o con-
sumidor, via e-commerce. 
Até então, muitas empresas 
terceirizavam suas vendas 
online, mas decidiram cortar 
a barreira do intermediário. 
	 •	Mudança nos esto-

ques: desenvolvimento 
do modelo “ship from 
store” que transforma 
cada loja em um pequeno 
centro de distribuição 

Altas temperaturas no País impulsionam o aumento de 
consumo em alimentos mais refrescantes, sendo o sorvete 
o principal. Segundo a ABIS - Associação Brasileira das 
Indústrias e do Setor de Sorvetes -, os brasileiros estão 
em sexto lugar entre os que mais consomem o produto 
e, como houve registros de cidades com mais de 40 ºC na 
primavera, a estimativa é que, no verão, o setor tenha R$ 
13 BI de faturamento anual, de acordo com dados recentes 
da ABIS, que continue a crescer. 

O aumento do consumo se dá em partes devido ao leque 
de opções, como o açaí, que, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados 
em setembro deste ano, é um dos produtos que mais teve 
aumento no consumo nos últimos dez anos. Entretanto, as 
novidades não se restringem apenas às saborosas opções, 
mas também passam por transformações na produção do 
alimento, considerando que a indústria é o setor que mais 
consome energia no país. 

Mais exigentes, os consumidores estão optando por 
produtos - e até mesmo sorvetes - fabricados através de 
processos que preservem o meio ambiente, com redução 
no uso de energia. “Alinhados a esse anseio, os fabricantes 
estão buscando meios que reduzam o excesso de consumo 
de energia, pois, gradativamente, contribui para o esgo-
tamento dos recursos naturais. 

Para evitar o desperdício, as indústrias estão utilizan-
do motores elétricos econômicos, com rendimento IR3 
(Rendimento Premium) e com o diferencial da carcaça 
de alumínio, que melhora a dissipação de calor e reduz 

Um dos erros crassos é a demora na tomada de decisão em ir para o digital.

Com motores elétricos, o processo de produção reduz o uso de 
energia e gera mais economia.
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Acertos e erros mais comuns 
das empresas na pandemia

Em um ano desafiador como este de 2020, as empresas cometeram acertos e erros, principalmente 
quando o assunto é vendas online

	 •	Organização de no-
vos canais de ven-
da: comercialização via 
whatsapp e aplicativo 
das marcas, além de ven-
dedores que passaram 
a comercializar direta-
mente para familiares e 
conhecidos. A força de 
venda cresceu durante 
a pandemia. 

E os erros mais comuns:

 •	Demora	na	tomada	de	
decisão	em	 ir	para	o	
digital: muitas empre-
sas levaram semanas 
para entender que a 
venda online era um 
movimento impossível 
de não se aderir. 

	 •	Esquecer da loja fí-
sica: marcas que não 
usaram o ponto-de-ven-
da como retirada de 
produtos por parte dos 

consumidores perderam 
uma grande chance de 
estreitar elo com eles. 

	 •	Não	entender	que	um	
novo	padrão	de	consu-
mo	se	formou: pessoas 
que não estavam habi-
tuadas a fazer compras 
pela internet tiveram que 
aderir às plataformas. 

Fonte e mais informações: 
(https://peers.com.br/).
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Começa na indústria a fabricação de 
sorvete sustentável

o peso do motor para o equipamento”, explica Drauzio 
Menezes, diretor da Hercules Motores Elétricos (empresa 
especializada em motores para diversos segmentos). 

Com equipamentos modernos e eficientes, cria-se uma 
nova oportunidade ao empreendedor, que pode oferecer 
mais opções ao cliente antenado com a sustentabilidade. 
“Por isso, há empresas do ramo de sorvetes que substitu-
íram a transmissão mecânica por um sistema eletrônico 
(motor + inversor), o que deixa o equipamento mais efi-
ciente”, destaca Menezes. Assim, a indústria alimentícia 
tem apostado em inovações tecnológicas para agilizar a 
produção de maneira que não degrade o meio ambiente. 
Fonte e mais informações: (www.herculesmotores.com.
br).

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 17 de dezembro de 20206

Ainda que o novo Coronavírus tenha fragilizado a movimen-
tação financeira de todos os setores, os números para o 
mercado da moda foram bastante expressivos e investir 

nesse segmento é um caminho atraente para quem pretende 
empreender em 2021. 

De acordo com pesquisa divulgada pela Associação Brasileira 
de Comércio Eletrônico (ABComm), o Brasil faturou, apenas 
em e-commerce, de janeiro a agosto de 2020, R$ 41,92 bilhões 
e registrou um aumento de 47% no primeiro semestre. Se olhar-
mos apenas para o setor de moda e acessórios, ainda segundo 
a ABComm, o Brasil teve um aumento de 34,9% e faturou R$ 
4,1 bilhões. 

Ou seja, com as estratégias e esforços nos lugares certos, investir 
nesse ramo de negócio pode trazer grandes resultados para quem 
está começando a se aventurar no mundo do empreendedorismo. 
Paula Martins, CMO do houpa!, primeira rede de pedidos online 
para o mercado de moda atacadista, trouxe algumas dicas de 
como ter sucesso ao trilhar esse caminho. 

1Tenha um bom planejamento - Pode até parecer uma 
dica batida, mas o planejamento ainda é o que vai dar solidez ao 
seu projeto. Ter uma boa estratégia é fundamental para medir 
as entregas de sucesso do seu negócio. Pergunte-se os porquês 
e invista tempo no seu produto. 

Faça essas perguntas a si mesmo: Por que meu negócio existe, 
qual o propósito dele? Quais resultados desejo alcançar e como 
vou alcançá-los e medir o sucesso de cada conquista? Uma vez 
que tiver essas respostas, saberá as necessidades do negócio e 
assim poderá começar a desenvolver um planejamento assertivo. 

2Trabalhe sua identidade - Agora que você já sabe seu 
propósito e como vai alcançar seus resultados, é hora de entender 

Com o aumento das vendas online e a facilidade do e-commerce, a indústria fashion continua movimentando 
a economia em todos os polos de moda do Brasil, online e offline.

Freepik

#tenhacicatrizes

Carol Olival

Clientes ou Fãs?

Carol Olival (*)

Pois é, com Covid ou sem Covid, o ano passou, e 
a sensação é de que ele passou rápido demais. 

O ano novo já está aqui e com ele a chance de nos 
reorganizarmos, propormos novas metas e aprovei-
tarmos esse momento para revisar o que não está 
tão bem ou ainda pode melhorar como, por exemplo, 
seu relacionamento com seus clientes. Que tal se 
propor começar 2021 com a resolução de dar um 
salto quântico no relacionamento que você tem com 
seus clientes e transformá-los em fãs? 

Um cliente é um indivíduo que faz uma simples troca, 
uma permuta de dinheiro por um produto ou serviço. 
Já o fã é alguém que está conectado por sentimentos 
de respeito, admiração, confiança e valores. Faça uma 
viagem ao seu interior e pense: quais são as marcas 
que eu admiro e das quais me considero um fã? O 
que me move a ter esse sentimento por elas? O que 
elas me oferecem que me faz querer estar por perto, 
engajado? O que torna você um fã é o que torna outras 
pessoas fãs. Entender como funciona essa dinâmica 
pode ajudar você e sua empresa a desenvolver esse 
tipo de relação com seus clientes. Um fã não busca 
um desconto, não compara você com a concorrência, 
não faz pesquisa de preço. O fã quer você, quer sua 
empresa, porque compartilha com você valores que 
são únicos e por isso não podem ser comparados nem 
trocados facilmente. 

Não deveríamos nos preocupar em ter somente 

uma USP (Unique Selling Proposition, ou, melhor 
dizendo, uma Proposta Única de Oferta). Ter um 
produto ou serviço com uma proposta diferenciada do 
mercado não é o que vai tornar sua empresa especial, 
isso é o mínimo que uma empresa precisa ter para 
existir. Ter uma UVP (Unique Value Proposition, 
Proposta Única de Valor) é o caminho. Quer dizer, 
ter um produto ou serviço único, que o diferencia do 
mercado, e fazer isso através de valores únicos, que 
o diferenciam do mercado também. O conjunto dos 
valores que sua empresa defende são também o com-
ponente responsável por criar esse elo fã-empresa. 
Imagine uma empresa de cosméticos que oferece 
produtos de beleza e antienvelhecimento. Quantas 
empresas diferentes oferecem produtos dentro dessa 
área? Agora imagine que os produtos dessa empre-
sa sejam veganos e que toda a comunicação dessa 
empresa gire em torno de que a beleza não deve 
envolver sofrimento animal. Veja que diferença de 
valor percebido o cliente entende ao comprar esses 
produtos e como ele é mais profundo e difícil de ser 
substituído. 

E isso nos leva ao segundo desafio: não adianta ter 
valores se você não souber comunicá-los. Ter valores 
claros e definidos ajuda sua empresa a enxergar 
quem é realmente seu público alvo e com isso, a se 
relacionar melhor com ele. O mundo está passando 
por um momento de transição em que o “ter” está 
cada vez mais perdendo importância e o “ser” está em 
evidência. Estamos entrando em uma era de causas, 
em que defendemos nossos pontos de vista – muitas 
vezes até demais, causando polarizações – e se sua 

empresa não tiver valores bem definidos e comuni-
cados e não souber se posicionar de alguma forma 
sobre eles, o valor da sua marca será sempre tímido, 
comparável e substituível. 

E sabe o mais legal disso tudo que estamos vivendo? 
Que hoje todo mundo pode ser tudo. Estamos a um 
clique do que queremos ser. As ferramentas estão 
disponíveis, a tecnologia trabalha a nosso favor e 
cada vez é mais simples fazer uso dela. Pense na 
quantidade de tutoriais que estão disponíveis na rede 
e que podem ajudar você a se preparar e capacitar 
para revisar estrategicamente sua comunicação. A 
rede torna tudo possível e seus algoritmos, mesmo 
que as vezes questionáveis, permitem um filtro natural 
para que você, com uma mensagem forte e honesta, 
possa encontrar sua própria audiência. 

As redes sociais podem ajudar muito na tarefa de 
comunicar a que viemos. Nada é completamente 
positivo ou negativo e isso se aplica também às pla-
taformas digitais de comunicação. Contar histórias, 
compartilhar conteúdo, dar dicas, insights, contri-
buir com o crescimento da comunidade oferecendo 
conhecimento em sua área é uma das estratégias 
mais acertadas para transformar sua relação com 
seus clientes. Mostrar o que realmente importa para 
sua empresa, como ela se posiciona em relação aos 
problemas que ajuda a resolver, seus valores e sua 
contribuição para a comunidade são seu melhor ativo 
para começar a transformação de seus clientes em fãs. 

É uma questão de escolha: quer fazer parte da 
economia de commodities, em que o carro chefe é a 
competição, o preço e a concorrência? Ou quer fazer 

parte da nova economia, em que defendemos causas, 
trabalhamos guiados por valores, fortalecemos a 
comunidade, compartilhamos nosso conhecimento 
e transformamos nossas relações para que sejam 
mais duradouras e profundas? A resposta é sua: 
clientes ou fãs?

(*) É membro dos Empreendedores Compulsivos. Gradu-
ada em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduação em 

Administração, MBA em Empreendedorismo e Inovação, 
atualmente cursando um mestrado internacional em 

Digital Marketing. Desde 2016 é Community Outreach Di-
rector da Full Sail University. Com três livros publicados 

sobre treinamento e sobre o processo de ensino-aprendi-
zagem, Carol integra conhecimentos fundamentais para 
o momento atual, em que a experiência pessoal precisa 
ser urgentemente replicada num mundo que se tornou 

fundamentalmente digital.

Por isso, invista em marketing digital e de influência e lembre-
-se que engajamento é a alma do negócio nos dias atuais. Tenha 
uma pessoa dedicada, promovendo pautas de acordo com seu 
negócio e público-alvo e não se esqueça: Fale a língua do seu 
consumidor! 

4Esteja atento ao seu público - A melhor maneira de 
saber se seu produto tem agradado aos consumidores é conver-
sando com eles. Crie e invista em canais de comunicação onde 
a troca de informações pode ser feita de maneira rápida, fácil e 
minimamente automatizada. Fortaleça esse canal entre marca 
e clientes para ter sempre uma pesquisa qualitativa sobre seus 
produtos. Além disso, uma marca aberta ao diálogo gera fideli-
zação e mais conversões. 

5Faça planejamento em ciclos menores - Em um mer-
cado que muda a todo tempo, os planejamentos anuais não têm a 
mesma eficiência que um planejamento trimestral ou, até mesmo, 
mensal. Promova a cultura dos OKR’s trimestrais (entregas ma-
cro) na sua empresa e entenda os Resultados Chaves (entregas 
micro) de cada projeto a curto prazo. Dedique semanalmente 
um tempo da sua agenda para entender todo o andamento dos 
projetos e prepare-se para realinhar as rotas, empecilhos podem 
(e vão) acontecer. E aposte na economia criativa! 

O momento pelo qual passamos em 2020, nos mostrou que o 
trabalho em equipe e a união de pessoas é fundamental para que 
todos possamos superar os desafios, portanto, lembre-se disso e 
procure maneiras criativas de lidar com os problemas dentro da 
sua comunidade. Faça parcerias com outros negócios para criar 
uma rede de apoio. Por fim, deixo aqui uma leitura fundamental 
para inspirar seu caminho pelo empreendedorismo: "Comece 
pelo porquê" de Simon Sinek. 

Fonte e mais informações: (https://houpa.app/)

como as pessoas vão identificar sua marca, produto ou empresa. 
Marcas surgem todos os dias, mas o que você pode oferecer 
de diferente para seus clientes? Faça benchmarking com seus 
concorrentes, diretos e indiretos e pense grande! 

Procure marcas ou produtos similares fora do Brasil e mais 
uma vez, pergunte-se: como eu posso promover uma experiência 
única para meus consumidores? Como posso me destacar da 
concorrência? A partir daí, defina como vai se comunicar (tom 
de voz), com quem está falando (persona da marca) e onde eles 
vão te encontrar (canais de atuação). 

3Invista no digital - Investir no digital não é estar no 
digital. 2021 não vai dar chance para empresas que ainda acham 
que estar no digital é ter um canal ativo. Quando a crise do Co-
ronavírus começou, quem estava preparado nas redes sociais 
saiu na frente na corrida pela sobrevivência comercial. As redes 
sociais funcionam como uma vitrine para seus produtos e é um 
meio sem barreiras, o que pode fazer com que consiga expandir 
os negócios facilmente. 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: VÁGNER RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cons-
trutor de pneu, nascido em Jacui, MG, no dia (12/10/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Darci Rosa da Silva e de Virgínia Rodrigues Carneiro. A 
pretendente: ANGELA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/09/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Luis de Oliveira e de Rita de Cassia Nogueira.

O pretendente: LUCAS GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/02/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Dorival Gonçalves da Silva e de Adriana Pinto. A pretendente: 
JENIFFER SILVA DA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (31/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Ferreira da Costa e de Rosangela Maria da Silva.

O pretendente: RODRIGUES SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de expedição, nascido em Feira de Santana, BA, no dia (06/06/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Rodrigues de Oliveira e 
de Marinalva Amorim dos Santos. A pretendente: DENISE SAMPAIO FERREIRA, esta-
do civil solteira, profissão divulgadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Gonçalo Ferreira e 
de Maria do Carmo Sampaio da Costa.

O pretendente: MARCELO GOMES DE QUEIROZ JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/09/1997), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Gomes de Queiroz e de Lilian Barbosa 
de Queiroz. A pretendente: ANA LUISA CHAVES, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/03/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Raul Silva Chaves e de Carla Andreia Marques.

O pretendente: PAULO NUNES DE MELO FILHO, estado civil solteiro, profissão gerente 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Nunes de Melo e de Antonia Alves de Melo. A preten-
dente: VANESSA DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profissão técnica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/12/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio da Silva Lima e de Maria do Carmo Belmiro da Silva.

O pretendente: KEVIN PEREIRA DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (25/05/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de André Luis de Oliveira Lima e de Alexsandra Pereira da 
Silva Lima. A pretendente: TIPHANY ROCHA COELHO, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/08/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Prates Coelho e de Cintia Souza Rocha.

O pretendente: RICK MAICON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão controlador 
de acesso, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (12/10/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Joanilda dos Santos. A pretendente: NATALIA 
MEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (06/06/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro 
Sergio Meira da Silva e de Elisangela Santos da Silva.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE HERREIRA COSTA, estado civil solteiro, profissão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/08/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Osman Cabral Costa e de Sonia Herreira. A pretendente: 
KATHERINE AGUIAR DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão técnica de enfer-
magem, nascida em Suzano, SP, no dia (19/01/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marco Antonio dos Santos e de Luciane Cezario Aguiar.

O pretendente: ADRIANO DE ARAUJO TRUJILHO, estado civil solteiro, profissão servidor 
público, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Maximo Maria Trujilho e de Maria Rocha de Araujo Trujilho. 
A pretendente: PRISCILA SILVA MOLINA, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em Suzano, SP, no dia (24/11/1986), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Claudio Molina e de Irene de Jesus Oliveira Silva.

O pretendente: KAIQUE ALVES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão mecânico 
de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Ivan Nunes de Araujo e de Edileusa Alves 
de Araujo. A pretendente: DANIELA RODRIGUES DE VASCONCELOS, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Maria Ferreira de Vasconcelos 
e de Rosana Rodrigues.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ BAHIA DE ASSIS, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Feira de Santana, BA, no dia (15/03/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Arivaldo Cardoso de Assis e de Eliana Conceição Bahia. 
A pretendente: PRISCILA MENDONÇA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
operadora de telemarketing, nascida em Feira de Santana, BA, no dia (31/03/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Silva Batista dos 
Santos e de Raquel Mendonça dos Santos.

O pretendente: BRIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão atendente 
júnior, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/11/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Rodrigo Bezerra de Oliveira e de Elaine Cristina Rodrigues Rocha. A 
pretendente: ALARICE MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão assistente 
administrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (10/06/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alicio Martins da Silva e de Maria Antonia de Oliveira.

A pretendente: KARINA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nas-
cida em Guarulhos, SP, no dia (19/07/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Edson Adão Pinheiro da Silva e de Rosana Aparecida dos Santos. 
A pretendente: CLAUDIA DAIANE DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
balconista, nascida em Suzano, SP, no dia (30/11/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Mari de Jesus Santos.

O pretendente: JOSÉ RUBENS GUILHERME MACHADO DE BRITO, estado civil divor-
ciado, profissão aposentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1961), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Amarino de Brito e de Maria José de 
Brito. A pretendente: CLAUDIA DE SOUZA MACHADO, estado civil divorciada, profissão 
vendedora, nascida em Palotina, PR, no dia (20/05/1974), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Domingos Machado e de Marilene Alves de Souza.

O pretendente: RAUL VASCONCELOS NAVARRO, estado civil solteiro, profissão soldador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Arroio Navarro e de Celia Vasconcelos de Macedo. A 
pretendente: LUCIANE DE SOUZA VICENTE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Laercio Vicente da Silva e de Maria Aparecida Souza dos Reis.

O pretendente: ADRIANO DO CARMO SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Walmir Dias Oliveira da Silva e de Luzia do Carmo Ferreira. A 
pretendente: MARIA ROSINEIDE FERREIRA MONTEIRO, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em Ibirajuba, PE, no dia (18/08/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Monteiro da Silva e de Marina Ferreira Monteiro.

O pretendente: JOSÉ ACACIO DA SILVA CABRAL, estado civil divorciado, profissão 
funcionário público estadual, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1965), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Abilio da Silva Cabral e de Ana Ivo 
Cabral. A pretendente: MARIA APARECIDA BATISTA GOMES, estado civil divorciada, 
profissão funcionária pública estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1974), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Batista Gomes e de 
Nazinha Pereira Gomes.

O pretendente: COSME PEREIRA DA CRUZ JUNIOR, estado civil divorciado, profis-
são pedreiro, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (15/04/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Pereira da Cruz e de Noemia 
Maria Santos. A pretendente: CAROLINE CERQUEIRA VANTIM, estado civil divorcia-
da, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/12/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cesar Vantim e de 
Marli Cerqueira Vantim.

O pretendente: GABRIEL BISPO ALVES, estado civil solteiro, profissão advogado, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia (07/10/1996), residente e domiciliado em Francisco Morato, 
SP, filho de Luis Alves do Nascimento e de Maria das Mercês Bispo Alves. A pretendente: 
JESSICA DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profissão optometrista, nascida 
em Novo Horizonte, BA, no dia (08/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Adelmito Souza Pereira e de Alaides Vieira dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS DE LIMA, estado civil divorciado, profissão 
chefe de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson de Lima e de Maria Ferreira dos Santos 
Lima. A pretendente: ALINE DA SILVA GUTIERREZ, estado civil divorciada, profissão 
administradora, nascida em Santo André, SP, no dia (17/10/1985), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo Gutierrez e de Dejanira Siqueira da 
Silva Gutierrez.

O pretendente: EDMILSON BISPO SANTOS, estado civil solteiro, profissão frentista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião Bispo Santos e de Maria da Gloria Almeida Santos. A 
pretendente: BRUNA CAROLINA SOUZA CRUZ COSTA, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Souza Costa e de Leni de Souza Cruz.

O pretendente: ERVANE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
aposentado, nascido em Coruripe, AL, no dia (15/06/1957), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Duarte de Oliveira e de Érica Cavalcante Duarte. 
A pretendente: ELZIRA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão funcionária pública 
municipal, nascida em Piumhi, MG, no dia (27/12/1959), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Oswaldo Rodrigues Ferreira e de Iva Miranda Ferreira.

O pretendente: ELIAS OBERDAN LIMA MACEDO, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de farmácia, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/10/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Waldecio Arcanjo Macedo e de Edileuza Teixeira Lima. 
A pretendente: ABIGAIL CRISTINA LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/04/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Tome dos Santos e de 
Eliane de Lima dos Santos.

O pretendente: EMERSON FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico 
de eletrônica, nascido em Caieiras, SP, no dia (03/10/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Aprígio da Silva e de Josefa Francisco Fernandes 
da Silva. A pretendente: YOLANDA RODRIGUES DE MORAES, estado civil solteira, pro-
fissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/08/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio de Moraes e de Iara Rodrigues de Moraes.

O pretendente: MAX LOPES DE FARIA, estado civil solteiro, profissão conferente, nascido 
em Suzano, SP, no dia (30/11/1995), residente e domiciliado em Suzano, SP, filho de 
Marcos Lopes de Faria e de Gisélia Aparecida Costa de Faria. A pretendente: JULIANA 
OLIVEIRA SANTANA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (02/07/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Ademir Aparecido Santana e de Florisvania de Oliveira Santana.

O pretendente: VINÍCIUS KAUÊ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/04/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Gelsom Francisco da Silva e de Sonia Maria do Carmo Silva. A 
pretendente: CINTHIA RIBEIRO LABIAPARI, estado civil solteira, profissão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/04/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Felisberto Pinto Labiapari e de Maria de Lourdes 
Ribeiro Leão Labiapari.

O pretendente: CLAUDIOMIRO FERREIRA DA ROCHA, estado civil divorciado, profis-
são manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/02/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdomiro Ferreira da Rocha e de Nilzete Cardoso 
da Rocha. A pretendente: NORMA CRISTINA DOS ANJOS, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1970), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Gervasio dos Anjos e de Cle-
onice Felix dos Anjos.

O pretendente: JEFERSON SILVA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Suzano, SP, no dia (12/01/1985), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Gedeão Lopes de Souza e de Neli Maria da Silva Souza. 
A pretendente: MÁRCIA MARIA DA SILVA LUZ, estado civil viúva, profissão auxiliar de 
vida escolar, nascida em Caxias, MA, no dia (23/10/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Geralda Francisca da Silva.

O pretendente: JONAS DA SILVA ALVES, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
manutenção, nascido em Belém, PA, no dia (17/03/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Josélia da Silva Alves. A pretendente: KATLIN ALVA-
RENGA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(29/01/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudionor 
Francisco Alvarenga e de Madalena Lobo.

O pretendente: ERIVAN OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Jequié, BA, no dia (10/01/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Edilson Souza Santos e de Anorina Barbosa de Oliveira. A pretendente: 
MARCIA RIBEIRO DE FRANÇA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (28/08/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Placedino de França e de Giselia Ribeiro de Carvalho.

O pretendente: HÉVERTON DE FREITAS PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Dionisio, MG, no dia (10/08/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Gonçalves Pereira e de Magda de Freitas Pereira. 
A pretendente: GERLANE MOREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão profes-
sora, nascida em Goiana, PE, no dia (28/09/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Reginaldo Moreira da Silva e de Joana Maria Emiliano da Silva.

O pretendente: GERMANO DE LIMA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, nascido em Carpina, PE, no dia (28/05/1997), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Augusto do Nascimento e de Elza 
Severina de Lima Nascimento. A pretendente: KATIANE DE JESUS SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/08/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo João Souza Silva e de Jerusa 
Maria de Jesus.

O pretendente: ELIELCIO APARECIDO TEODORO JUNIOR, estado civil solteiro, 
profissão gerente de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elielcio Aparecido Teodoro e de 
Ilma Simone de Oliveira Teodoro. A pretendente: ALANA SILVA SANTOS, estado civil 
solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/06/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Agnaldo Jose dos Santos e de Marli 
Silva dos Santos.

O pretendente: MAICOLN ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
carpinteiro, nascido em Suzano, SP, no dia (04/05/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Josenilson Jose da Silva e de Julieta de Sousa da Silva. 
A pretendente: PALOMA PIEDADE SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de 
caixa, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (05/02/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Sousa Silva e de Dilmaci Piedade.

O pretendente: ROBERTO FARIAS MUNIZ, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em Juquiá, SP, no dia (02/08/1970), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rubens Claro Muniz e de Conceição Farias Muniz. A pretendente: 
EDVANIA APARECIDA DINIZ GONÇALVES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/05/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Vicente Gonçalves Diniz e de Nilvete de Fatima Soares Dinis Gonçalves.

O pretendente: ROBERTO ALVES PEREIRA, estado civil viúvo, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1964), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Edson Pereira e de Maria José Alves Pereira. A pretendente: 
AREOLINDA DOS SANTOS COSTA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em São Raimundo Nonato, PI, no dia (25/07/1968), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Francisco Ferreira dos Santos e de Hilda Leal dos Santos.

O pretendente: PAULO FERNANDO GOMES PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
segurança, nascido em Lagoa do Ouro, PE, no dia (02/10/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Renato Severino Pereira e de Maria do Socorro 
Gomes Pereira. A pretendente: CAMILA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fissão gerente comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Francisco da Silva e de Maria 
de Lourdes da Silva Amorim.

O pretendente: CELIO GONÇALO, estado civil divorciado, profissão cozinheiro, nascido 
em Poço das Trincheiras, AL, no dia (18/03/1968), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Cipriano Gonçalo e de Severina Maria da Conceição. A pretendente: 
LUZIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Poço das Trincheiras, 
AL, no dia (14/10/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Gonçalves Neto e de Maria Barbosa da Silva.

O pretendente: ANDERSON THIAGO BARBOSA CALAZANS DOS SANTOS, estado 
civil divorciado, profissão ajudante de jardinagem, nascido em São Paulo, SP, no dia 
(02/03/1992), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson 
Calazans dos Santos e de Eva de Lourdes Barbosa. A pretendente: GISLAINE LOPES 
BATISTA, estado civil solteira, profissão repositora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(25/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista 
de Jesus e de Elisabete Lopes da Rocha.

O pretendente: RENATO NEVES SILVA, estado civil solteiro, profissão cobrador de ônibus, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Germinio José da Silva e de Marizelia Neves Silva. A pretendente: 
LUCIANA TERTO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (06/08/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Zenildo Terto de Oliveira e de Marlene Pereira Santos de Oliveira.

O pretendente: FRANCISCO GIVANILDO LIMA DE QUEIROZ, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar de enfermagem, nascido em Fortaleza, CE, no dia (26/10/1977), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Messias de Queiroz e de 
Maria Ivandir Lima de Queiroz. A pretendente: CLAUDIA SANTOS RIBEIRO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1981), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Ribeiro e de Josefa 
Santos Ribeiro.

O pretendente: JOSÉ GARCIA MARTINS DE LISBOA, estado civil divorciado, profissão 
pintor automotivo, nascido em São João da Ponte, MG, no dia (02/06/1964), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Amancio Martins de Lisboa e de 
Ana Soares Martins de Lisboa. A pretendente: ADRIANA MARIA RIBEIRO, estado civil 
divorciada, profissão orientadora sócio educativa, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(08/07/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nilson Ribeiro 
e de Neuza Maria de Castro Ribeiro.

O pretendente: HELIO ROCHA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Carinhanha, BA, no dia (03/09/1960), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Elmiro Cândido da Silva e de Ana Rocha da Silva. A pretendente: 
ANDRÉA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Campina Grande, 
PB, no dia (14/02/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Maria José Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão atleta, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/07/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Paulo Rogerio da Silva e de Ana Cristina Dias. A pretendente: 
DELAILA FRANÇA MEDEIROS, estado civil solteira, profissão securitária, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (26/02/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Claudio França da Silva e de Joelma dos Santos Medeiros da Silva.

O pretendente: MAURICIO KENJI UCHIMURA MASUDA, estado civil divorciado, pro-
fissão líder de segurança, nascido em Guarulhos, SP, no dia (05/07/1981), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Yosiaki Masuda e de Alzira Shizue 
Uchimura Masuda. A pretendente: LUDIMILA BARBOSA DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Colinas do Tocantins, TO, no dia (07/03/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Batista do Nas-
cimento e de Luciana Angelo Barbosa do Nascimento.

O pretendente: MICHAEL SENA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão atendente, 
nascido em Suzano, SP, no dia (22/01/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Roberto de Araujo e de Renailde Sena. A pretendente: CALLYE 
NAYARA VIEIRA MOREIRA, estado civil divorciada, profissão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (21/02/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Carlos Moreira e de Maria Stella Vieira Moreira.

O pretendente: VICENTE DA SILVA MARTINS, estado civil solteiro, profissão servente, 
nascido em João Alfredo, PE, no dia (24/09/1993), residente e domiciliado em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, filho de Severino Manoel Martins e de Josefa Paulino da Silva Martins. A 
pretendente: CRISTIANE DA SILVA CAETANO, estado civil solteira, profissão balconista, 
nascida em Paulista, PE, no dia (27/04/2002), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Geraldo Vicente Caetano e de Luciene Maria da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE STACIANO, estado civil divorciado, profissão encarregado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/12/1974), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Osvaldo Staciano e de Maria da Solidade Staciano. A pretendente: 
IUNES DOS SANTOS VIEIRA, estado civil divorciada, profissão revisadeira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (30/07/1980), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, 
SP, filha de Geraldo Vieira Barbosa e de Lindinalva Maria dos Santos Vieira.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO DE SOUZA, estado civil viúvo, profissão eletricista, 
nascido em Fama, MG, no dia (14/10/1958), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Cândido Geraldo de Souza e de Maria Cassimira Souza. A pretendente: 
EDNÓLIA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Campo 
Formoso, BA, no dia (15/11/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Felinto Benicio de Souza e de Elizia Vieira da Silva Souza.

O pretendente: TIAGO FERREIRA SPANO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/05/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jose Luiz Spano e de Ivanete Damasio Ferreira Spano. A pretendente: 
EVELYN THAÍS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão auxiliar de loja, nascida 
em Itaquaquecetuba, SP, no dia (03/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Everson Everaldo dos Santos e de Maria das Dores Alves dos Santos. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Jornal Empresas & Negócios

E, em um ano em que a econo-
mia foi totalmente afetada pela 
pandemia da Covid-19, essa 

pode parecer uma tarefa difícil, mas 
não impossível. “Aquelas que melhor 
atravessaram esse período conturbado 
foram, com certeza, as empresas que já 
tinham um caixa fortalecido, endivida-
mento controlado e que se adaptaram 
rapidamente ao cenário”, afirma Luciana 
Ikedo (*), assessora de investimentos. 
“Os empreendedores e empresários que 
conseguiram cortar custos e despesas 
e, por fim, que encontraram novas 
formas de agregar receitas ao negócio 
existente, também saíram na frente em 
meio a toda essa crise provocada pelo 
Coronavírus”, completa. 

A boa notícia é que existem algu-
mas dicas simples que podem ajudar 
empresários a não só fechar o ano no 
azul, mas também a começar um novo 
ciclo, em 2021, com a saúde financeira 
dos negócios em ótimo estado. Confira: 
	 •	Segregue as contas da empresa 

A boa notícia é que existem algumas 
dicas simples que podem ajudar 

empresários a fechar o ano no azul.
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Cinco dicas para começar 2021 
com as finanças da empresa em dia

O fim do ano já está batendo à porta e, com o encerramento de um período tão conturbado como foi o de 2020, empreendedores e empresários ainda 
precisam lidar com o desafio de equilibrar as contas e iniciar o próximo ciclo no azul

das contas pessoais - Segregar 
as contas da empresa das contas 
pessoais, essa é sempre a primei-
ra e mais valiosa regra quando 
falamos com o pequeno e médio 
empresário. Ainda é bem comum 
que as finanças se misturem, espe-
cialmente no começo da operação, 
e isso faz com que toda a estrutura 
de custos possa ser comprometida. 

	 •	Fortaleça o caixa da sua em-
presa - Mantenha um capital de 
giro investido em ativos líquidos, 
com baixa volatilidade, como CDBs 
de alta liquidez, fundo DI ou ainda 
Tesouro Selic, que pode ser adqui-
rido no mercado secundário. Esses 
recursos são essenciais quando pas-
samos por momentos turbulentos, 
como o atual, em que a pandemia 
da Covid-19 ainda está em cena e 
sem prazo certo para se retirar. 

	 •	Endividamento controlado - 
Mantenha o endividamento sob 
controle e aproveite o momento de 

exatamente quais são os cortes 
possíveis de serem feitos e conheça 
o seu custo mínimo para manter a 
operação funcionando. Uma empre-
sa que entrou na crise dominando o 
seu fluxo de caixa atual e projetando 
corretamente os períodos futuros, 
conseguiu se adaptar com mais 
celeridade ao novo cenário. 

  Num momento de turbulência, a 
agilidade na obtenção de infor-

mações fidedignas e que repre-
sentem a realidade da empresa 
é essencial para o processo de 
tomada de decisão e de ajustes, 
caso seja necessário. Também 
torna possível prever antecipa-
damente quais serão os pontos 
críticos e atuar pontualmente 
antes que o problema efetiva-
mente aconteça. 

	 •	Busque novas formas de receita 
- Lembre-se sempre que os maiores 
problemas podem sempre repre-
sentar as maiores oportunidades. 
Otimizar a rede atual de clientes 
incorporando novos produtos ou 
serviços ao rol de atividades atuais 
contribui para a diversificação de 
receitas e fortalecendo o caixa. 

(*) - Com MBA Internacional em Gestão 
Empresarial pela FGV, Strategic Business 

Leadership Paths to the Future da 
Universidade de Ohio e com MBA em 
International Business Immersion, na 

Universidade de Tampa, é CEO e fundadora do 
escritório Ikedo Investimentos. 

baixas taxas de juros para concentrar 
e alongar o endividamento bancário, 
buscando uma parcela que caib’a 
no fluxo de caixa da empresa e que 
reduza o custo da dívida atual. 

•	 Domine	 o	 seu	 fluxo	 de	 caixa	 -	 Ter	
um excelente controle sobre as 
receitas, custos e despesas torna 
possível rápidas adequações diante 
de cenários que exigem resiliência 
por parte do empreendedor. Saiba 
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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: ELIEL RIBEIRO FERREIRA, profissão: ajudante de impressor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson da Conceição Ferreira e de 
Lucileide Rosa Ribeiro Ferreira. A pretendente: EMILy LuCIAnA DE FRAnçA, profis-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eli Leandro 
de França e de Silvia Luciana de França.

O pretendente: JOSé AnTônIO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Touros, RN, data-nascimento: 14/03/1955, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Barbosa da Silva e de Zilda Gonçalves da 
Silva. A pretendente: FRAnCISCA DE SOuzA CARVALhO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: João Câmara, RN, data-nascimento: 05/10/1972, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Teotonio Carvalho e de 
Francisca Bernadete de Souza Carvalho.

O pretendente: DIEGO hEnRIquE AzEVEDO DA SILVA, profissão: designer gráfico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilker Azevedo Mendes da Silva 
e de Danielle Cristina Adão da Silva. A pretendente: TAIná PInhO DE OLIVEIRA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 15/01/1997, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Eliezer 
Ferreira de Oliveira e de Ieda Ferreira Pinho.

O pretendente: TIMOTIO BATISTA DE OLIVEIRA JunIOR, profissão: auxiliar de ma-
nutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Cubatão, SP, data-nascimento: 03/02/1964, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Timotio Batista de Oliveira 
e de Maria Souza do Rosario Oliveira. A pretendente: OLEnILDE AVELInO DOS 
SAnTOS, profissão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Uruçuca, BA, data-
nascimento: 29/03/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Olegário Avelino dos Santos e de Maria da Glória Sizenando dos Santos.

O pretendente: JOãO FRAnCISCO SAnTAnA PASSOS, profissão: auxiliar de manu-
tenção, estado civil: divorciado, naturalidade: Sapeaçu, BA, data-nascimento: 04/10/1956, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonia Santana Passos. A 
pretendente: ELSEMAR SAnTOS ARAuJO, profissão: babá, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Encruzilhada, BA, data-nascimento: 15/07/1963, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Tertuliano Xavier Araujo e de Maria Santos Araujo.

O pretendente: VICTOR huGO GOMES WInGESTER CARDOSO, profissão: esto-
quista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jefferson Wingester 
Fernandes Cardoso e de Eliete Paiva Gomes Cardoso. A pretendente: MARCELLE DE 
CáSSIA ARRuDA MIRAnDA, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalida-
de: Ferros, MG, data-nascimento: 06/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Marcelo Rodrigues de Miranda e de Rita de Cássia Arruda Miranda.

O pretendente: PAuLO hEnRIquE RAMOS JunIOR, profissão: pizzaiolo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Henrique Ramos e de Francisca 
Pereira Sobrinho. A pretendente: ALInE GRAzIELE COuTO DAnIEL, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/08/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sergio Henrique Daniel e 
de Sandra Couto Dornel.

O pretendente: RICARDO JOSé JunquEIRA, profissão: farmacêutico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1963, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Junqueira e de Amelia Benedita 
Revely Junqueira. A pretendente: uELICA VIEIRA DA SILVA, profissão: assistente 
social, estado civil: solteira, naturalidade: Caatiba, BA, data-nascimento: 30/04/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton Oliveira da Silva e 
de Sinforoza Vieira da Silva.

O pretendente: DáRIO DA COnCEIçãO SAnTAnA, profissão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Conde, BA, data-nascimento: 10/05/1991, residente e domi-
ciliado em Guarulhos, SP, filho de Givaldo Conceição de Santana e de Miralda Maria da 
Conceição. A pretendente: GABRIELLA ALVES DE SOuzA, profissão: babá, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco Pinheiro de Souza e 
de Dulcineia Alves da Silva.

O pretendente: nEéMIAS ALVES DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Xixá, GO, data-nascimento: 07/11/1948, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Calumerio Alves da Silva e de Laura Candida de Siquei-
ra. A pretendente: SuELI REGInA CALDEIRA, profissão: artesã, estado civil: viúva, 
naturalidade: Jandaia do Sul, PR, data-nascimento: 07/11/1960, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Amado Soares Caldeira e de Maria José Soares.

O pretendente: ThIAGO ALVES DA SILVA, profissão: técnico eletrônico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 23/03/1992, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Marcos Ferreira da Silva e de Elda 
Alves de Souza da Silva. A pretendente: ADRIAnA ALCAnTARA COSTA, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 02/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ornildo 
Simplicio Costa e de Claudia Maria Aires de Alcantara Costa.

O pretendente: hEnRIquE PEREIRA LACERDA, profissão: auxiliar de açougue, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Avelino Lopes, PI, data-nascimento: 02/04/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Evenilson Pereira Lacerda 
e de Marcineide Pereira de Sousa Lacerda. A pretendente: GISELE DA SILVA ALVES, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Avelino Lopes, PI, data-nascimento: 
09/06/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo 
Nonato Alves e de Ariana Maria da Silva.

O pretendente: MARCO CAETAnO SILVA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ibirajuba, PE, data-nascimento: 11/08/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Caetano Silva e de Rosilda Caetano Silva. A preten-
dente: nATALIA DE LIMA DA SILVA, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1996, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clenildo Dias da Silva e de Ana Lucia de Lima.

O pretendente: SILAS GOnçALVES SILVA, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nivaldo do Carmo Silva e de Acilene Gonçalves 
de Souza Silva. A pretendente: ERIkA DO VALE BEzERRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1990, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Manoel Missias Rodrigues Bezerra e de Maria 
Rodrigues do Vale Bezerra.

O pretendente: ELTOn AnTOnIO DOS SAnTOS, profissão: encarregado de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1982, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gessi Antonio dos Santos e 
de Georgina Aparecida dos Santos. A pretendente: MáRCIA APARECIDA CARDOSO 
DE MOuRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/08/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Severino de Moura e de Maria Aparecida Cardoso de Moura.

O pretendente: AnDERSOn DE JESuS FERRAz, profissão: coletor de resíduos, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdeci Gomes Ferraz e de Neusa 
Maria de Jesus. A pretendente: LOREnA REGInA CARDOSO DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1996, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José Augusto da Silva e de Regiane 
Teresa Carneiro Cardoso.

O pretendente: PAuLISMAR PEREIRA ROChA, profissão: contador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Lago do Junco, MA, data-nascimento: 04/11/1977, residen-
te e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Paulo Pereira Rocha e de Maria Odete 
Pereira Rocha. A pretendente: JOTAMIRES SILVA FREITAS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santa Bárbara, BA, data-nascimento: 18/08/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João de Jesus Freitas 
e de Josenalva Silva Freitas.

O pretendente: VInICIuS nunES SAnTOS, profissão: analista de suporte técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Carlos Santos Filho e de Eva 
Soares Nunes Vieira. A pretendente: ERICA SAnTAnA DOS SAnTOS, profissão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Moreira dos 
Santos e de Elenita Santana de Macedo.

O pretendente: ROBERTO GARCIA SAnTOS, profissão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 13/07/1983, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Almeida Santos 
e de Lourdes Garcia Santos. A pretendente: ALESSAnDRA APARECIDA DA SILVA, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, 
SP, data-nascimento: 27/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Carlos Antonio da Silva e de Sueli Aparecida da Silva.

O pretendente: JOSé WALTER BRAIDA DA SILVA, profissão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 06/03/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleonio Ingracio Silva e de Josefa Braida da 
Silva. A pretendente: SAnDRInéIA DOS SAnTOS SILVA, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Nastari da Silva e de Sandra 
dos Santos Silva.

O pretendente: REGInALDO PEREIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São João do Piauí, PI, data-nascimento: 23/08/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abdiel Pereira da Silva e de Elisa Isa-
bel da Silva. A pretendente: ADRIAnA ALVES ARAuJO, profissão: autônoma, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1989, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de João Araujo de Carvalho e de Cleonice Alves 
Pena de Carvalho.

O pretendente: ADEMIR BARBOSA DA ROChA, profissão: bancário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Austriel da Rocha e de Eurydice Barbosa 
da Rocha. A pretendente: EDLEuzA LuCIAnO DE BARROS, profissão: cuidadora de 
idosos, estado civil: solteira, naturalidade: Umuarama, PR, data-nascimento: 11/06/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Luciano de Barros e 
de Joelinda Rocha de Barros.

O pretendente: FELIPE ROBERTO DOS SAnTOS, profissão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Roberto dos Santos e de Rosângela 
da Cunha. A pretendente: ALInE SOuzA nOVAIS, profissão: advogada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1993, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
filha de Ariston Barboza de Novais Filho e de Luzeni Souza Novais.

O pretendente: OTáVIO hEnRIquE DOS SAnTOS COnCEIçãO, profissão: 
assistente administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/04/1993, residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio 
Otavio Conceição e de Sidnéa Salgado dos Santos. A pretendente: JéSSICA 
COSTA MARInhO AnTunES RAMOS, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir Antunes Ramos e de 
Wanda Costa Ferreira.

O pretendente: LuIS CLAuDIO SILVA SAnTOS, profissão: auxiliar de jardinagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Filomena Silva Santos. 
A pretendente: MARIA APARECIDA SAnTOS SOuSA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson de Sousa e de Maria 
Eleuza dos Santos Sousa.

O pretendente: nnAMDI IFEAnyI ChukWu OkEREkE, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Enugu Ukwu, Nigéria, data-nascimento: 27/02/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pius Okereke e de Grace Okereke. 
A pretendente: ELIAnA DuARTE DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1983, residente e domiciliada em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Vajecy Alves da Silva e de Juciene Crispina Santana 
Duarte da Silva.

O pretendente: MARCOS WILLIAn DA SILVA DIAS, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Caieiras, SP, data-nascimento: 16/02/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edinei Dias e de Maria Conceição da Silva Dias. 
A pretendente: JESSICA SOuzA DA SILVA, profissão: assistente financeiro, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Couto da Silva e de Zenilda 
de Oliveira Souza da Silva.

O pretendente: CESAR AuGuSTO MARquES DA SILVA, profissão: representante 
comercial gráfico, estado civil: solteiro, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 
01/09/1977, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arlindo Marques 
da Silva e de Caetana Maria Antão da Silva. A pretendente: ELISânGELA BARROS 
DE BRITO, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, 
BA, data-nascimento: 15/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Edvaldo Alves de Brito e de Lucimar de Jesus Barros.

O pretendente: MAThEuS LOPES BEzERRA, profissão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cleber Barros de Amorim Bezerra e de Vilma Santini 
Lopes. A pretendente: LARISSA MARTInS RODRIGuES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sidney Honorato Rodrigues e de Maria 
Janiede Martins do Nascimento.

O pretendente: DAnILO PEREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de instalação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Pereira da Silva e de Simone 
Aparecida Pereira da Silva. A pretendente: DAMIAnA DOS SAnTOS VIAnA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Buerarema, BA, data-nascimento: 13/08/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Conceição Viana 
e de Elza Rodrigues dos Santos.

O pretendente: LuCAS CARRILhO BILÓ, profissão: economista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 31/08/1994, residente e domiciliado 
em Santo André, SP, filho de Cláudio Biló e de Rosimeire Carrilho Biló. A pretendente: 
LARISSA ARIEL OLIVEIRA SAnTOS, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Domingos dos Santos e de Maria Vilani 
Lucas de Oliveira.

O pretendente: DIyAOu DInE OkPEOLOuWA LAISSI, profissão: costureiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Benin, data-nascimento: 06/10/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Kamanrou Laissi e de Latifath Egbeleye. A preten-
dente: SAnDRA CRISTInA MARquES, profissão: atendente, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1975, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Angela Maria Cosme Marques.

O pretendente: IAGO MEnDES DE LIMA, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 20/05/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Hilton César Bezerra de Lima e de Julieta Mendes da 
Silva. A pretendente: RAynE BEzERRA DO nASCIMEnTO, profissão: agricultora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 03/06/2000, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Robinson Pereira do Nascimento e 
de Iranir Bezerra Feitosa.

O pretendente: EDSOn COSTA PEREIRA, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Monte Aprazivel, SP, data-nascimento: 31/05/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Messias Pereira e de Aparecida Costa 
Pereira. A pretendente: ARLETE SAnDRA PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: cozi-
nheira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1973, 
residente e domiciliada em Rio Grande da Serra, SP, filha de Ivonildo Pereira dos Santos 
e de Alaide Pereira dos Santos.

O pretendente: JÚLIO CéSAR DE PAuLA SILVA JÚnIOR, profissão: agente de aten-
dimento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1997, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Júlio César de Paula Silva e de Maria 
de Lourdes Cabral. A pretendente: ISABELLA PEREIRA OLIVEIRA SILVA, profissão: 
agente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 08/01/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio 
Oliveira Silva e de Adelina Silva Pereira.

O pretendente: AnTOnIO JORGE DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 11/08/1953, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Luiz da Silva e de Maria Seve-
rina da Conceição. A pretendente: MARILEIDE RODRIGuES DA SILVA, profissão: 
doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 30/01/1953, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Rodrigues da Silva 
e de Maria Anália das Chagas.

O pretendente: uILThOn LIMEIRA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Dário Meira, BA, data-nascimento: 29/01/1958, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Nemésio Alves Limeira e de Valdelice Chaves Limeira. 
A pretendente: MARLy LOPES PEREIRA, profissão: cobradora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Almenara, MG, data-nascimento: 12/08/1960, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Lopes Pereira e de Adelita Rodrigues de Souza.

O pretendente: EWERTOn SAnTOS DA SILVA, profissão: operador de trem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1995, residente e 
domiciliado em Francisco Morato, SP, filho de Djalma Araujo da Silva e de Dora Barboza 
dos Santos Silva. A pretendente: AnA CAROLIny DE OLIVEIRA, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Paulo de Oliveira e de Maria 
José de Oliveira.

O pretendente: JOSIMAR SOARES DE JESuS, profissão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Francisco, MG, data-nascimento: 27/09/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmar Soares Cavalcanti e de Eliza 
de Fátima Soares de Jesus. A pretendente: MARTA SAnTOS DE SOuzA, profissão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilvan Ribeiro de Souza e 
de Maria Betânia Silva dos Santos de Souza.

O pretendente: ALESSAnDRO PEREIRA FERREIRA, profissão: analista de RH júnior, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Custodio Ferreira e de Neide 
Pereira dos Reis Ferreira. A pretendente: RAquEL DE LIMA SILVA, profissão: profes-
sora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Francisco da Silva 
e de Maria Gorete Alves de Lima.

O pretendente: SERGIO LuIS RODRIGuES, profissão: técnico de gesso, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1970, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Rodrigues Pereira e de Norimar Ribeiro 
Rodrigues Pereira. A pretendente: nADIA FERREIRA PADILhA, profissão: balconista 
de farmácia, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Abreu 
Padilha e de Francisca Eliane Ferreira Coelho Padilha.

O pretendente: MARCELO FRAnçA RODRIGuES SILVA, profissão: assistente de 
prevenção de per, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/01/1998, residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Manoel Rodrigues da 
Silva e de Maria Barbosa de França. A pretendente: MICLéA COSTA DAS nEVES, 
profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, 
data-nascimento: 06/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Martins Jesus das Neves e de Naide Ana da Costa.

O pretendente: MARCELO SILVA SAnTOS, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Neópolis, SE, data-nascimento: 27/04/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Josafá Santos e de Marina Silva. A pretendente: VAnESSA 
TEODOSIO GOMES DA SILVA, profissão: artesã, estado civil: solteira, naturalidade: 
Recife, PE, data-nascimento: 11/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ernando Gomes da Silva e de Vanir Teodosio da Silva.

O pretendente: ROnIS SILVA DA COSTA, profissão: consultor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Parnaiba, PI, data-nascimento: 16/09/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo da Costa e de Rosilda do Nascimento Silva. A 
pretendente: LuAnA APARECIDA MARCELInO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1999, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cintia Aparecida Marcelino.

O pretendente: ThIAGO hEnRIquE BARBOSA RIBEIRO, profissão: consultor de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Domingos Ribeiro 
e de Marcia Osorio Barbosa. A pretendente: kARLLA kAThLEEn SILVA ARAuJO, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 31/08/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Carlos Henrique Ramos de Araujo e de Maria Jucelia da Silva.

O pretendente: OLIMPIO AuGuSTO DA SILVA nETO, profissão: enfermeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Tarcisio da Silva e de Maria Apa-
recida da Silva. A pretendente: ELIDE REGInA OLIVEIRA GuEDES, profissão: enfer-
meira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ivamar Guedes e de 
Iracy Oliveira Guedes.

O pretendente: VICTOR hEnRIquE DA SILVA SIquEIRA, profissão: auxiliar de 
eventos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Pasifico de Siqueira 
e de Luciana Vieira da Silva. A pretendente: nyCOLE DOS SAnTOS TORRES, profis-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/12/2000, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Florisvaldo da Silva Torres 
e de Josefa Nazilde dos Santos Silva.

Só na Connekt, pla-
taforma inteligente 
de recrutamento di-

gital, o número de vagas 
para esses segmentos 
subiu 221% nos últimos 
três meses. Em junho, o 
número de oportunidades 
abertas para esses setores 
era de 280 vagas, enquanto 
que em setembro o número 
subiu para 899. 

Já a quantidade de va-
gas para palavras chaves 
como CS, CX e NPS, em 
2020 na plataforma foi de 
4.700. Para o cargo de UX 
(em português significa 
Experiência do Usuário) 
que, entre as principais 
responsabilidades está a 
de pensar no layout e jor-
nada do cliente dentro do 
site ou plataforma de uma 

Aumenta a demanda por especialistas na experiência do cliente
Um movimento que vem acontecendo no mercado é a valorização das áreas de CX (Customer Experience - Experiência do Consumidor) e CS (Customer 
Success - Sucesso do cliente)

empresa, por exemplo, a 
Connekt afirma que foram 
registradas cerca de 100 
vagas neste ano, porém, 
cerca de 7 mil candidatos 
se inscreveram, o que 
mostra o interesse dos 
profissionais para esses 
cargos também. 

Para Guilherme Jun-
queira, CEO da Gama 
Academy, escola que sele-
ciona e forma profissionais 
para o mercado digital, 
ainda falta especialização 
adequada e por isso so-
bram vagas em áreas como 
essa. “Realizamos uma 
pesquisa recente, cha-
mada Tech Jobs Report, 
com 55 empresas em todo 
país e pudemos verificar 
que, na área de design, o 
principal requisito é ter 

nível pleno, no entanto para 
66% das empresas entre-
vistadas falta qualificação 
e requisitos técnicos para 
esses profissionais. Para 
Tomás Duarte, um dos 
principais especialistas 
em Net Promoter Score 
e CEO da Track, startup 
que monitora indicadores 
de satisfação de clientes 
em tempo real, isso deve 
virar cada vez mais uma 
tendência. “As empresas 
entenderam que é preciso 
gerar experiência e deixar 
os consumidores felizes. 
Investir em CX gera retorno 
e fidelização de clientes, 
além de engajamento para 
a marca”, avalia. 

A Track, startup mineira 
que trabalha com NPS, 
experiência e satisfação 

do cliente, prevê um cres-
cimento da empresa e um 
aumento em candidaturas. 
Atualmente, a startup 
conta com 11 vagas aber-
tas, mas em 2021, prevê a 
abertura de outras 50 vagas 
até o primeiro trimestre. 
“Um dos movimentos de 
experiência do cliente 
que vemos atualmente é a 
ascensão dos avatares das 
marcas, as experiências 
digitais que estão sendo 
proporcionadas, mesmo 
que de modo online, e os 
multicanais como estraté-
gia de aproximar clientes 
das empresas. Portanto, 
esse tema deve ser cada 
vez mais estratégico para os 
negócios”, finaliza Duarte. 
Fonte: (www.falacriativa.
com.br).

Ainda falta especialização adequada e por isso sobram vagas em 
áreas como essa.
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habilidades em UX, com 
87,5%. A maior concentra-
ção de vagas está em São 
Paulo, com mais de 1.320 
oportunidades que deve-
rão ser anunciadas pelas 
empresas, seguida por 
Curitiba, com 220 vagas, 

Belo Horizonte, com 181, 
Florianópolis, que espera 
preencher 178 vagas e 
Recife, 64”, afirma. 

O levantamento da Gama 
apontou que o salário inicial 
é de R$ 3.170,00 para UX 
júnior, e R$ 5.156,00 para 
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