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O mercado de estética 
em destaque

O mercado brasileiro 
de beleza apresenta 
crescimentos anuais 
que impressionam

Segundo dados divul-
gados pela Associa-
ção Brasileira da In-

dústria de Higiene Pessoal, 
Perfumaria e Cosméticos, 
este é um segmento que 
não respeita crises. Apesar 
de estarmos enfrentando 
desde 2013 desafios na 
economia e na política, 
o mercado de consumo 
de produtos de higiene, 
beleza e bem-estar cresce 
de forma robusta.    

O Brasil ocupa a 4ª po-
sição global no mercado 
de consumo de beleza e 
estética com gastos anuais 
aproximados de 30 bilhões 
de dólares. Somos o 3º 
colocado em gastos per 
capita, atrás apenas dos 
Estados Unidos e do Japão, 
de acordo com Euromoni-
tor 2019.

Em meio a uma profu-
são de produtos, proce-
dimentos e tecnologias, 
observa-se investimentos 
cada vez maiores, inclusi-
ve, por meio de captações 
de fundos internacionais 
interessados no consu-
mo brasileiro da beleza. 
Apesar da variedade da 
oferta, é necessário se-
parar o joio do trigo, já 
que são muitas as ofer-
tas vazias. Existem no 
mercado procedimentos 
de alta qualidade, capa-
zes de aliar tecnologia e 
inovação, e o consumidor 
precisa ter informação 
suficiente para tomar 
decisões acertadas.

Além desse ponto há 
ainda uma percepção en-
viesada sobre os padrões 
de beleza, muitas vezes 
intangíveis ou incompatí-
veis com a realidade. Neste 
sentido, tratamentos tec-
nológicos não invasivos e 
de alto desempenho ofe-
recem uma beleza natural 
que pode trazer satisfação 
real e duradoura. O concei-
to de skincare avança como 
uma das maiores tendên-
cias quando o assunto é 
beleza natural. 

O autocuidado, espe-
cialmente com a pele, tem 
total foco no bem-estar, 
elevando a autoestima sem 
intervenções invasivas. A 
pandemia da COVID-19 
acelerou uma série de 
micro tendências relacio-
nadas ao bem-estar. Prin-
cípios básicos de saúde 
e prevenção de doenças 
ocuparam uma posição de 
prioridade, promovendo o 
conceito de que estar bem 
é sentir-se bem.

Nesse ritmo, a utilização 
de tecnologias não invasi-
vas nos últimos anos vem 
revolucionando o segmen-
to de tratamentos estéti-
cos. O comportamento de 
consumo pós-pandemia 
será capaz de acelerar 
a busca pelo bem estar 
promovido por meio do 
conceito de beleza natural. 
Este, por sua vez, resulta-
do da saúde da pele. 

Muitas pessoas já perce-
beram o valor de cuidar da 
pele cada vez mais cedo, 
prevenindo o envelheci-
mento e estabelecendo o 
tempo da beleza natural.  

(*) - É CEO da MedSystems.

Denis Regis (*)

Continuação

 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: SILVIO EDUARDO CELSO, profissão: cobrador de ônibus, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivani Maria Celso. A pretendente: 
LUANA DOS SANTOS PEREIRA, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Cristino Castro, PI, data-nascimento: 20/01/1982, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julimar Pereira e de Creuza Cosme dos 
Santos Pereira.

O pretendente: JOÃO RUFINO, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, naturali-
dade: Canhotinho, PE, data-nascimento: 20/01/1947, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel João Rufino e de Pulcina Cecília da Conceição. 
A pretendente: LUZINETE SEVERO DOS SANTOS, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 06/06/1952, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Severo dos Santos e de 
Maria Ana dos Santos.

O pretendente: ELIZEU ALEXANDRE SANTOS ALVES, profissão: mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Alexandre Alves 
e de Eleniza Valdeci dos Santos Alves. A pretendente: DHENY KELLY CORREIA 
DA SILVA MARTINS, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: 
Poté, MG, data-nascimento: 20/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Wilson Martins Figueiredo e de Ivanete Correia da Silva.

O pretendente: LEVÍ GOMES DA SILVA FILHO, profissão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 10/09/1985, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Leví Gomes da Silva e de Sônia Maria Cavalcante. A pretendente: 
JUSCINEIDE FERNANDES SIMEÃO, profissão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Aurora, CE, data-nascimento: 28/04/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Juciêr Livino Simeão e de Lucineide Fernandes Simeão.

O pretendente: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA FILHO, profissão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ribeirão, PE, data-nascimento: 18/10/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Rodrigues da Silva e de Juraci 
Marida Silva. A pretendente: ROZINEI DE JESUS, profissão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Barra do Bugres, MT, data-nascimento: 04/12/1971, residente 
e domiciliada em Catanduva, SP, filha de Alice de Jesus.

O pretendente: FÁBIO ALBINO DAS MERCES, profissão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Reis das Merces e de Francisca Izabel Albino das 
Merces. A pretendente: LUCIANA DA CRUZ FERNANDES, profissão: autônoma, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1989, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Augusto Fernandes e de Wesia Nascimento da Cruz.

O pretendente: WASHINGTON SANTANA DOS SANTOS, profissão: coordenador 
de telecom, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/05/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cecilio Manoel 
dos Santos e de Elza Santana dos Santos. A pretendente: WÉLIDA BEZERRA SILVA, 
profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Tavares 
da Silva e de Lucimar Santos Bezerra Silva.

O pretendente: WELLINGTON DE JESUS MIGUEL, profissão: ajudante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1994, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Eliedson Miguel e de Dilma Maria de Jesus. A pretendente: DAN-
DÁRA MARAÍZA ONOFRE DA CONCEIÇÃO, profissão: atendente, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edison da Conceição e de Dulcineia Onofre da Conceição.

O pretendente: DENIS HENRIQUE DE LIMA, profissão: técnico manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adalto Vandre de Lima e de Willyani 
Rodrigues Macedo de Lima. A pretendente: CAROLINE LIMA NUNES, profissão: analista 
de backoffice, estado civil: solteira, naturalidade: Irecê, BA, data-nascimento: 29/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Felisberto Nunes Neto e 
de Maria Cicera Lima Nunes.

O pretendente: LEANDRO VALENTIM DE OLIVEIRA, profissão: varredor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Petrucio Valentim de Oliveira e de 
Maria Severina da Conceição. A pretendente: ROSÂNGELA DIAS ALMEIDA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pericles de Souza Almeida 
e de Maria do Carmo Dias Almeida.

O pretendente: LEONARDO MOREIRA NETTO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 31/03/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arilson Luiz Netto e de Maria 
de Fatima Moreira. A pretendente: JULIANA VIEIRA LEAL, profissão: auxiliar de labo-
ratório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adivino Garcia Leal e de 
Maria da Gloria Vieira Rocha.

O pretendente: AHMED ELSAYED ABBAS ABD ELRAZEK, profissão: artista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Dakahliya - Mansoura, Egito, data-nascimento: 22/11/1987, 
residente e domiciliado em Behind Egyptain - Egito, filho de Elsayed Abbas Abd Elrazek e 
de Fatima Nasr El-Din Ismail Ibrahim. A pretendente: SUELI GOMES DA SILVA, profis-
são: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/07/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raul Gomes 
da Silva e de Maria Conceição da Silva.
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

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: IGOR VILCHES ALVES, de nacional idade brasileira, profissão analista 
junior, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/02/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Talles Rodrigues Alves e de Jessica 
Maritza Vilches Brante. A pretendente: SAMARA DE OLIVEIRA PIRINI, de nacionalidade 
brasileira, profissão coordenadora pedagógica, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (15/08/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Jorge Aurelio Pirini e de Fatima Aparecida de Oliveira Pirini.

O pretendente: WENDELL ARISTIDES PAIXÃO, de nacionalidade brasileira, profissão 
serralheiro, estado civil solteiro, nascido em Bacabal - MA, no dia (30/04/1979), residen-
te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Aristides Paixão e de 
Maria José Paixão. A pretendente: MARIA DA GRAÇA COSTA ROSA, de nacionalidade 
brasileira, profissão escrevente, estado civil divorciada, nascida em Quatá - SP, no dia 
(27/09/1958), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio 
Costa Rosa e de Sebastiana de Jesus Rosa.

O pretendente: FABIO AGUIAR DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de pesquisa, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/02/1989), residen-
te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fil ho de Washington Carneiro da Silva 
e de Penha Aparecida de Aguiar da Silva. A pretendente: THAÍS ANTENOR NAVARRO, 
de nacionalidade brasileira, profissão assistente comercial, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (13/02/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Wanderley André Navarro e de Wania Antenor Navarro.

O pretendente: LOURENÇO PEREIRA DE SOUZA NETO, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia (10/09/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Lourenço Pereira de 
Souza Filho e de Ida Lucia Gonçalves de Souza. A pretendente: DANIELA HENSLER 
RUY, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (24/09/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Alvacir do Carmo Ruy e de Nanci Hensler Ruy.

O pretendente: LEANDRO MORAES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profissão motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/05/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Armando Moraes da Silva e de Maria Ramos Leal da Silva. A pretendente: 
ADRIANA FARIA ONOFRE, de nacionalidade brasileira, profissão secretária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/04/1989), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Eudes Onofre Junior 
e de Aldeniza Leandro de Faria Onofre.

O pretendente: DANIEL RIBEIRO BARRETO, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/03/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Juracy Rubem 
Ribeiro Barreto e de Jeruza Ribeiro Nunes Barreto. A pretendente: SARA MON-
TEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia (05/01/1991), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Feliciano Monteiro e de Edna Regina 
da Silva Feliciano Monteiro.

O pretendente: IGOR ALEXANDRE DE OLIVEIRA REFINETTI, de nacionalidade 
brasileira, profissão advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(14/07/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Alexandre Refinetti e de Osmarina de Oliveira Refinetti. A pretendente: MUNIQUE 
GASPARINI, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de cabeleireiro, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/06/1998), residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, filha de Jose Ricardo Gasparini e de Grazieli Elizia da Silva.

O pretendente: EDISON LUIZ MARIANO, de nacionalidade brasileira, profissão porteiro 
e segurança, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/03/1966), re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josefino Mariano e de 
Luzia Mariano. A pretendente: SHIRLEY ALVES JOAQUIM, de nacionalidade brasileira, 
profissão cuidadora de idosos, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(16/12/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Martinho 
Joaquim Filho e de Bernardete de Lourdes Joaquim.

O pretendente: REINALDO MATOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão supervisor de varejo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (05/02/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Ronaldo Jose da Silva e de Geane Matos da Silva. A pretendente: TAMYRES 
APARECIDA CARVALHO TIGANI, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/10/1992), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sidnei Tigani e de Aparecida 
Alexandrina Carvalho Tigani.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RAFAEL CORREIA DE ASSIS, profissão: tintureiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Joaquim de Assis e de Maria José Correia de Assis. A pretendente: 
MAIARA SUELEN ZAMBONINI COSTA, profissão: aux. administrativo, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Ronald Oliveira Costa e de Marcia Regina Zambonini.

O pretendente: JOAQUIM RORIZ, de nacionalidade brasileira, profissão administrador, 
estado civil solteiro, nascido em Itapuranga - GO, no dia (13/07/1967 ), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dorival Roriz Quintiliano e de Maria 
Conceição Roriz. A pretendente: ADRIELY SANTOS DE ALBUQUERQUE, de naciona-
lidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(09/10/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo 
Leite de Albuquerque e de Vilma dos Santos Nascimento.

O convivente: WILSON VERDELLI, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/10/1948), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fioravante Verdelli e de Maria de 
Jesus Santos Verdelli. A convivente: IZILDINHA BERNAL CRIADO, de nacionalidade 
brasileira, profissão comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(14/01/1953), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Doroteo 
Alexandre Bernal Marin e de Conceição Criado Bernal.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Fim de ano é tempo 
de comemoração e 
agradecimento junto 

à família, amigos e também 
colegas de trabalho. As fes-
tas mais comuns realizadas 
neste período já estão se 
aproximando: Natal, amigo 
secreto com os amigos e a 
famosa festa da empresa. 
Entretanto, neste ano atí-
pico de isolamento social, 
causado pela pandemia do 
novo Coronavírus, as cele-
brações serão diferentes dos 
anos anteriores. 

As aglomerações em am-
bientes fechados devem ser 
evitadas por normas da OMS 
e a alternativa é encontrar 
soluções para estar presente 
em tais eventos. Por conta 
disso, as reuniões festivas, 
em especial as festas da 
empresa, podem acontecer 
seguindo muita criatividade 
e inovação, aponta Natasha 
de Caiado Castro (*), CEO da 
Wish International, empresa 
especializada nos segmentos 
de MICE - Meetings, Incenti-
ves, Conventions and Exhi-
bitions - e IDX - Innovation 
and Disruptive Experience. 

Ela analisa que os encontros 
de entretenimento são impor-
tantes para toda a equipe. 

“Nesse período no qual es-
tamos vivendo, é importante 
usar a inovação e recursos 
para reforçar os laços - mes-
mo distantes fisicamente, o 
que evidencia a liderança 
humanizada por parte dos 
gestores e faz com que o co-
laborador se sinta perfeita-
mente parte da corporação”. 
Para evitar aglomerações, a 
fim de conter a propagação 
da pandemia, a especialista 
indica cinco maneiras de 
realizar a comemoração 
corporativa neste final de 

Mesmo distantes fisicamente as festas fazem com que o 
colaborador se sinta parte da corporação.
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Soluções para festas de finais de 
ano da “firma” sem aglomerações
Neste ano atípico de isolamento social, causado pela pandemia do novo Coronavírus, as celebrações 
serão diferentes dos anos anteriores

e complicado para a 
grande parte das cor-
porações. Com o intui-
to de expor melhores 
perspectivas para os 
negócios no próximo 
ano e manter boas ex-
pectativas para toda a 
empresa e equipe, uma 
boa solução é realizar 
talk show gravado en-
tre o gestor e um ídolo 
conceituado no mundo 
business sobre grandes 
iniciativas para 2021. 

 5) Celebração vip em 
salas de cinema - 
Após meses fechados, 
os cinemas reabriram 
e, assim como antes 
da pandemia, em bre-
ve devem voltar a ser 
espaços também para 
eventos corporativos. 
Agora, no entanto, 
respeitando as devidas 
normas de segurança. 
Os assentos confortá-
veis, pipoca e a imagem 
em alta resolução ga-
rantem uma experi-
ência descontraída e 
informal junto com os 
colegas de trabalho. 

“Todo o ambiente de bem
-estar proporcionado para 
a equipe, que se empenhou 
o ano inteiro, exibe o re-
conhecimento por parte 
dos líderes, além de toda 
a vivência presencial e 
inovadora - ainda que com 
distanciamento-, o que tor-
na-se uma ótima alternativa 
de confraternização de final 
de ano da empresa.”, revela 
a especialista. 

(*) - É Ceo da a Wish International, 
empresa especializada nos segmentos 

de MICE - Meetings, Incentives, 
Conventions and Exhibitions - e IDX - 
Innovation and Disruptive Experience 

(http://wish.international/pt/).

ano. Confira: 
 1) Exclusividade na 

cozinha - O CEO da 
corporação junto a um 
chef da gastronomia 
renomado ensinam, 
através de vídeo, o 
passo a passo de uma 
receita para a equipe 
da corporação. Além 
disso, todo o time re-
cebe na própria casa os 
ingredientes para pre-
parar a receita de final 
de ano com a família. “O 
propósito é evidenciar 
que mesmo distantes 
fisicamente, os líderes 
e gestores mantém 
contato próximo com 
os colaboradores, o que 
ajuda toda a equipe a 
ter união neste período 
de isolamento e mostra 
empatia”, ressalta Na-
tasha. 

 2) Festa virtual - Se-
gundo o levantamento 
realizado pela Even-
tbrite, houve um cres-
cimento global de mais 
de 2.000% de eventos 
online em 2020, com-
parado com 2019. Só 
em eventos com foco 
em negócios, o au-

mento é de 1.100%. 
A festa virtual por 
videochamadas com 
os colegas de trabalho 
pode ser feita com to-
dos simultaneamente 
desfrutando de bebi-
das e comidas ofere-
cidas pela empresa e 
aproveitando algumas 
horas de descontração. 

 3) Drive-in - Os espaços 
drive-in também são 
uma boa alternativa 
para as festas de fim 
de ano da corpora-
ção. A ideia é utilizar 
grandes espaços para 
receber carros dos 
funcionários que esta-
rão acompanhados de 
suas famílias no dia do 
evento. No telão ou no 
palco, as empresas po-
dem passar vídeos dos 
colaboradores traba-
lhando no home-office, 
além de shows ou até 
DJs. Caso a empresa 
possua um grande 
espaço de estaciona-
mento, o evento pode 
ser realizado no local. 

 4) Talk show com o 
gestor e seu ídolo - A 
ano de 2020 foi sensível 
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