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São Paulo, terça-feira, 23 de fevereiro de 2021

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIODE
DEREGISTRO
REGISTROCIVIL
CIVIL
CARTÓRIO
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: Thiago dos Santos Fernandes da Silva, brasileiro, solteiro, nascido
aos 16/09/1987, comprador empresarial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado
em São Paulo - SP, filho de Darcy Fernandes da Silva e de Edia Penha dos Santos Silva;
A pretendente: Sofia Arielle de Oliveira Silva, brasileira, solteira, nascida aos
22/05/1994, orientadora sócio educativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada
em São Paulo - SP, filha de Diogo Miranda da Silva e de Antonia Aparecida de Oliveira Silva.
O pretendente: Marcos Willian Ladislau dos Reis, brasileiro, divorciado, nascido aos 16/10/1988, agente penitenciário, natural de Iguape - SP, residente e domiciliado
em São Paulo - SP, filho de Alceu dos Reis e de Hilda Francisca Ladislau; A pretendente:
Luana Aparecida de Paiva Costa, brasileira, divorciada, nascida aos 21/05/1988,
gerente de relacionamento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São
Paulo - SP, filha de Roque Neri de Santana e de Luzinete Jose de Paiva Santana.
O pretendente: Sandro Souza de Oliveira, brasileiro, solteiro, nascido aos
30/03/1981, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em
São Paulo - SP, filho de Joaquim de Oliveira e de Ivani de Souza Oliveira; A pretendente:
Karine Pereira Rodrigues, brasileira, solteira, nascida aos 17/09/1990, compradora empresarial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP,
filha de Marlos Alves Rodrigues e de Divina Maria Pereira Rodrigues.

O pretendente: Matheus Werneck Rodrigues, brasileiro, solteiro, nascido aos
29/06/1989, advogado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo
- SP, filho de Waldir Rodrigues Vicente e de Elisabeth da Silva Werneck Rodrigues; A
pretendente: Isabela Benitez da Silva, brasileira, solteira, nascida aos 05/08/1995,
advogada, natural de Jacareí - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de
Leandro José da Silva e de Roberta Benitez Tomasetti Martins Silva.
O pretendente: Erisson Klein do Nascimento, brasileiro, solteiro, nascido aos
28/12/1982, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Cosme Oliveira do Nascimento e de Maria Aparecida Fidencio Klein; A
pretendente: Maria Claudia da Silva Nascimento, brasileira, solteira, nascida
aos 11/05/1986, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São
Paulo - SP, filha de Francisco de Assis do Nascimento e de Maria Raimunda da Silva
do Nascimento.
O pretendente: José Ricardo Papp, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/09/1981,
mecânico montador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo SP, filho de José Roberto Papp e de Leonice Aparecida Tartarotti Papp; A pretendente:
Bruna de Paula Belchior, brasileira, divorciada, nascida aos 14/02/1985, auxiliar
orçamentista, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada em São
Paulo - SP, filha de Paulo César Belchior e de Maria de Fátima Diogo Belchior.
O pretendente: Paulo José Borges da Silva, brasileiro, solteiro, nascido aos
14/06/1960, zelador, natural de Água Preta - PE, residente e domiciliado em São Paulo SP, filho de José Zacarias da Silva e de Antonia Borges da Silva; A pretendente: Maria
Auxiliadora Cunha, brasileira, divorciada, nascida aos 15/01/1965, de serviços
domésticos, natural de Ubajara - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha
de Luiz Cunha Freire e de Mariana Fernandes Cunha.

O pretendente: Wladimir Avancini, brasileiro, divorciado, nascido aos 18/11/1966,
militar, natural de Aimorés - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Armando
Avancini e de Alice Therezinha Wirth; A pretendente: Aparecida Felippini, brasileira,
divorciada, nascida aos 18/09/1975, aeroviária, natural de São Paulo - SP, residente e
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Nelson Felippini e de Maria Gregório Felippini.

O pretendente: Deivid Faustino dos Santos, brasileiro, solteiro, nascido aos
30/12/1993, motorista, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo
- SP, filho de Silvanio Euzebio dos Santos e de Glaucinea Faustino da Silva; A pretendente: Maria Tereza Vitor Santos, brasileira, solteira, nascida aos 18/11/1985,
controladora de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo
- SP, filha de Pedro Vitor dos Santos e de Fatima Aparecida Pinto.

O pretendente: Leônidas Araujo Santos, brasileiro, divorciado, nascido aos
16/09/1990, atendente, natural de Capim Grosso - BA, residente e domiciliado em São
Paulo - SP, filho de Orlando Moreira dos Santos e de Jozaedna Araujo Santos; A pretendente: Cibelle da Silva Almeida, brasileira, solteira, nascida aos 26/04/1998,
atendente, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP,
filha de Edicarlos Nunes de Almeida e de Marlene Marcolino da Silva.

O pretendente: Jefferson Carlos Andrade Ferreira, brasileiro, solteiro,
nascido aos 05/06/1989, conferente, natural de Várzea Paulista - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de João Carlos Ferreira e de Maria Inês Andrade Ferreira;
A pretendente: Gabriela Santos Damaceno, brasileira, divorciada, nascida aos
24/03/1991, produtora de moda, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em
São Paulo - SP, filha de David Damaceno e de Valdete dos Santos Costa.

O pretendente: Gilvanaldo Lima Lopes, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/09/1982,
analista comercial, natural de Surubim - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP,
filho de Gilvan Lima Lopes e de Maria da Conceição de Lima Lopes; A pretendente:
Suliene dos Santos Bulhões, brasileira, divorciada, nascida aos 17/03/1980,
enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha
de Ivo Nascimento Bulhões e de Irate Ferreira dos Santos.

O pretendente: Renato Barbosa da Silva, brasileiro, solteiro, nascido aos
20/05/1997, açougueiro, natural de Arara - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP,
filho de José Orlando Ferreira da Silva e de Maria Nazaré da Silva Barbosa; A pretendente: Maria Sebastiana Araújo de Almeida, brasileira, solteira, nascida aos
03/01/1996, operadora de caixa, natural de Igarapé Grande - MA, residente e domiciliada
em São Paulo - SP, filha de João Briz de Almeida e de Francisca Maria Araújo Almeida.

O pretendente: Felipe Oliveira da Silva, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/02/1997,
operador de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São
Paulo - SP, filho de Luis Henrique Brito da Silva e de Rosemeire de Oliveira Melo; A
pretendente: Bruna Thais Santos de Paula, brasileira, solteira, nascida aos
31/07/1996, pedagoga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São
Paulo - SP, filha de Osmar Roberto de Paula e de Josefa Aparecida Santos de Paula.

O pretendente: Matheus Gabriel dos Santos Souza, brasileiro, solteiro, nascido
aos 17/05/2001, auxiliar de serviços gerais, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Reinaldo Gabriel de Souza e de Regina dos
Santos de Souza; A pretendente: Rafaela Costa Santana, brasileira, solteira,
nascida aos 07/04/2000, pedagoga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada
em São Paulo - SP, filha de Gilberto Santos Santana e de Alessandra da Costa Santana.

O pretendente: Sidney da Silva, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/08/1972, gerente
comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho
de José Inacio da Silva Lopes e de Terezinha Oliveira da Silva; A pretendente: Renata
Cristiana Turnes de Aguiar, brasileira, solteira, nascida aos 27/01/1978, consultora de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP,
filha de Maurilio Gonçalves de Aguiar e de Deise Turnes Aguiar.
O pretendente: Francisco Cardoso Magalhães, brasileiro, solteiro, nascido aos
18/02/1990, auxiliar administrativo, natural de Campo Maior - PI, residente e domiciliado
em São Paulo - SP, filho de Oscar Cardoso Magalhães e de Olinda Maria da Conceição
Magalhães; A pretendente: Juliene Araujo de Mello, brasileira, solteira, nascida
aos 17/07/1988, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São
Paulo - SP, filha de Tarcisio Tadeu Martins de Mello e de Valeria Aparecida de Araujo.
O pretendente: Luiz Silvino de Moura, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/02/1953,
aposentado, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de
José Silvino de Moura e de Maria Gomes da Silva; A pretendente: Maria Socorro
da Conceição, brasileira, solteira, nascida aos 22/06/1951, aposentada, natural de
Crato - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria Antonia da Conceição.
O pretendente: Eder Avelino de Souza Filho, brasileiro, divorciado, nascido aos
20/09/1964, engenheiro eletricista, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliado
em São Paulo - SP, filho de Eder Avelino de Souza e de Maria Tereza de Oliveira Souza;
A pretendente: Silvana Guimarães dos Santos, brasileira, divorciada, nascida
aos 18/12/1977, cabeleireira, natural de Campo Formoso - BA, residente e domiciliada em
São Paulo - SP, filha de Sivirino Barbosa dos Santos e de Elza Guimarães dos Santos.
O pretendente: Jocemir Carlos Meira, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/06/1988,
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho
de Luiz Carlos Meira e de Teresinha Maria Mânica Meira; A pretendente: Francileide
Pereira da Silva, brasileira, solteira, nascida aos 16/12/1987, advogada, natural de
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Justino da
Silva e de Luiza Pereira do Nascimento.
O pretendente: Marcos Paulo Aguiar dos Santos, brasileiro, solteiro, nascido
aos 11/11/1991, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São
Paulo - SP, filho de Carlos Roberto Alves dos Santos e de Ivanil Aguiar Oliveira; A pretendente: Beatriz Gomes de Oliveira, brasileira, solteira, nascida aos 20/11/1994,
professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha
de Odair Martins de Oliveira e de Nilzete Gomes Rocha.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: GABRIEL LUIZ PIEDADE LIMA, profissão: empresário, estado civil:
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 31/05/1995, residente
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erinaldo Duarte Lima e de Alessandra Maria Piedade. A pretendente: ISABELLA SALES CANUTO PEREIRA, profissão:
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento:
28/06/1994, residente e domiciliada em Osasco, SP, filha de José Canuto Pereira e de
Eliene Conceição Sales Pereira.
O pretendente: RENATO RODRIGO DOS SANTOS LIMA, profissão: supervisor de logística, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/06/1987,
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Ferreira de
Lima e de Maria das Dores dos Santos Lima. A pretendente: DAIANE APARECIDA CARLOS, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos,
SP, data-nascimento: 09/03/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP,
filha de Roberto José Carlos e de Elisabete Cardozo.
O pretendente: DANIEL NASCIMENTO RÊGO, profissão: assistente finaceiro, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 15/08/1999,
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Santos de Carvalho
Rêgo e de Celeste Maria do Nascimento Rêgo. A pretendente: ELISA BISPO SOARES,
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento:
25/09/2001, residente e domiciliada em Francisco Morato, SP, filha de Gonçalo Mineiro
Soares e de Bispo Soares.
O pretendente: LEANDRO MARQUES DE LIMA LUIZ, profissão: assistente de departamento pessoal, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP,
data-nascimento: 16/05/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP,
filho de Jeremias Luiz e de Sueli Marques de Lima Lucena. A pretendente: PATRICIA
COSTA RODRIGUES DA SILVA, profissão: assistente de departamento pessoal, estado
civil: divorciada, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 09/10/1981, residente e
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivaldo Cesar Costa e de Ana Marilda
da Silva Costa.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE
PESSOAS NATURAIS
5º Subdistrito - Santa Efigênia

Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ELIEUDO DA SILVA LIMA, profissão: amador de ferragem, estado civil:
solteiro, naturalidade: Livramento - PB, data-nascimento: 05/05/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Erasmo Evilázio de Lima e de Dalvanira Gonçalves
da Silva. A pretendente: TELMA SOUZA DE ARAUJO, profissão: saladeira, estado civil:
solteira, naturalidade: Machado - MG, data-nascimento: 30/06/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Geovane Tenorio de Araujo e de Maria das Graças
de Souza.
R$ 14,55
O convivente: GUILHERME TURRA, profissão: engenheiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/10/1983, residente e domiciliado neste
Subdistrito - SP, filho de Humberto Turra e de Edy Ohata Turra. A convivente: ANDRESSA DIAS BARREIRA, profissão: secretária executiva, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 14/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Geraldo Dias Barreira e de Isabel Aparecida Barreira.
R$ 14,55
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: Edmilton Santos de Santana, brasileiro, solteiro, nascido aos
02/05/1984, pintor de construção civil, natural de Itaberaba - BA, residente e domiciliado
em São Paulo - SP, filho de Carolino de Santana e de Maria Sonia Almeida dos Santos de
Santana; A pretendente: Fabrícia Jesus de Oliveira, brasileira, solteira, nascida
aos 26/01/1981, de serviços domésticos, natural de Floresta Azul - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Joselito José de Oliveira e de Maria José de Jesus.
O pretendente: Adeildo José da Silva Filho, brasileiro, divorciado, nascido aos
18/09/1972, promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em
São Paulo - SP, filho de Adeildo José da Silva e de Maria Sousa da Silva; A pretendente:
Selma Leal de Assunção, brasileira, solteira, nascida aos 03/11/1972, frentista
caixa, natural de Santa Maria do Cambucá - PE, residente e domiciliada em São Paulo
- SP, filha de Severino Henrique Leal e de Terezinha Josefa de Assunção.
O pretendente: Abimael Paulino Amaro, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/02/1986,
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de
José Amaro Filho e de Elizabete Paulino Amaro; A pretendente: Andreia de Melo
Nambu, brasileira, solteira, nascida aos 28/06/1989, técnica de enfermagem, natural de
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luiz Marcos Nambu
e de Olivia Souza Melo Nambu.
O pretendente: Robson de Jesus Souza, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/07/1994,
técnico em segurança do trabalho, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado
em São Paulo - SP, filho de Raimundo Alves de Souza e de Maria de Fatima de Jesus
Souza; A pretendente: Ana Carolina Lisboa Pires, brasileira, solteira, nascida
aos 28/12/1998, auxiliar de marketing digital, natural de Campina Grande do Sul - PR,
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sergio Souza Pires e de Marilde Lisboa.
O pretendente: Muriel Novais da Silva, brasileiro, divorciado, nascido aos
03/02/1984, motorista, natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliado em São Paulo SP, filho de João Faustino da Silva e de Eunice Freire de Novais; A pretendente: Mayra
Antony Morais de Castro, brasileira, solteira, nascida aos 30/10/2000, do lar,
natural de Coronel Fabriciano - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de
Mardem Antonio Gomes de Castro e de Maricelia Morais 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

O pretendente: JEOVANIO APARECIDO DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil:
solteiro, naturalidade: em Coité do Nóia, AL, data-nascimento: 03/05/1977, residente e
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vicente da Silva e de Sebastiana
Inacio da Silva. A pretendente: SILVANA PEREIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado
civil: divorciada, naturalidade: em Garanhuns, PE, data-nascimento: 05/01/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira da Silva e de
Noemia Pereira da Silva.
O pretendente: MARCOS SANTOS DA SILVA, profissão: produtor de eventos, estado
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento:
08/03/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos da
Silva e de Zemer Lima dos Santos Silva. A pretendente: JÉSSICA BATISTA DA SILVA,
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP,
data-nascimento: 17/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha
de Francisco Belarmino da Silva e de Daniela Batista.
O pretendente: RAFAEL CRUZ MATEUS, profissão: microempreendedor individual,
estado civil: solteiro, naturalidade: em Pariquera-Açu, SP, data-nascimento: 15/11/1988,
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Mateus e de Shirlei
José Cruz Mateus. A pretendente: MAURICEIA GUILHERME SANTOS, profissão:
cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Flexeiras, AL, data-nascimento:
09/08/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marli Guilherme
Santos de Lima.
O pretendente: ALEXANDRE VIANA, profissão: microempresário, estado civil: solteiro,
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/02/1982, residente e domiciliado
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ribeiro Viana e de Maria Wedja da Silva
Viana. A pretendente: FRANCISCA ELIANE DIAS DE LIMA, profissão: microempresária,
estado civil: solteira, naturalidade: em Aurora, CE, data-nascimento: 13/01/1992, residente
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Pedro de Lima e de Damiana
Ferreira Dias de Lima.
O pretendente: ADRIANO BENTO DA SILVA, profissão: técnico em manutenção, estado
civil: divorciado, naturalidade: em Arapiraca, AL, data-nascimento: 26/09/1978, residente
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julia Bento da Silva. A pretendente:
MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA, profissão: auxiliar de manuseio, estado
civil: solteira, naturalidade: em Campo Mourão, PR, data-nascimento: 20/03/1970,
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Pedro da Silva e de
Maria Creuza Barbosa 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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
15º Subdistrito - Bom Retiro

Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: FLAVIO BITTENCOURT, nascido nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia
(14/09/1973), profissão empresário, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wradyr Bittencourt e de Neide Lopes Bittencourt.
A pretendente: ANA CRISTINA BENITELLI, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do
ó - SP, no dia (27/12/1972), profissão secretária, estado civil divorciada, residente e
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vitório Benitelli e de Sonia Maria
de Castro Benitelli.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local
Jornal Empresas & Negócios
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O que os dados podem
nos revelar sobre
tendências no futuro?
Oscar Pettezzoni (*)

Imagine que você
esteja planejando
uma viagem para
a praia com a sua
família no fim de
semana

É

bem possível que
sua primeira providência seja entrar
em um site especializado
na previsão do tempo
para ver se há chances de
chover ou do tempo estar
nublado. Depois, consultar um app para saber se o
trânsito está bom no dia da
viagem. Não há dúvida de
que tudo isso influenciará
a sua decisão de pegar ou
não a estrada.
Hoje em dia, temos à
disposição uma infinidade
de informações que nos
ajudam a decifrar cenários
e dar mais clareza sobre o
que pode vir adiante. Claro
que não temos, com isso,
o dom de prever o futuro,
mas os dados misturados
à capacidade humana de
interpretá-los compõem
um bem valioso na hora
de entender mudanças de
comportamento, avaliar
riscos e visualizar tendências.
Quando transferimos
essa lógica para as relações comerciais, o grande
desafio - tanto do lado de
quem compra quanto de
quem vende - é tratá-los
de forma ágil, personalizada e segura. Em interações digitais e físicas,
trocamos informações
o tempo todo em atendimentos, preenchendo
formulários, no processo
de compra. O resultado é
a multiplicação dos dados
e das interações em uma
velocidade cada vez mais
acelerada.
A questão é que essas
amostras que temos em
mãos envelhecem muito rápido também. Ou
seja, no fim das contas
trabalhamos com dados
do passado. Na área de
investimento, onde atuei
por muito tempo, a gente costumava dizer que
rentabilidade passada não
significa garantia de retorno futuro. A mesma coisa
vale para os dados: com
acesso mais democrático
a informações em tempo
real, o comportamento
do consumidor também
se torna mais dinâmico,
volúvel e sua tomada de
decisão mais imediata.
Aí vem uma pergunta
crucial: como acompanhar esse movimento
frenético e resolver essa
equação? Sem dúvida,
dados e informações são
importantes como base
de apoio para modelar o
futuro, dando maior previsibilidade em relação aos
fatos. Mas eles sozinhos
não fazem mágica! E é
aí que entra em ação a
inteligência artificial no
esforço de identificar o
momento certo em que o
consumidor muda de vida,
de interesses, de status
financeiro.
Quando ele, por exemplo, tem um filho e passa

Para veiculação de seus Balanços, Atas,
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua
agência de confiança, ou ligue para

a ficar mais em casa,
deixa de viajar, ir a bares
e restaurantes. É como
se a IA fosse capaz de
detectar tendências de
comportamento e apontar
para o futuro. E podemos
fazer bom proveito disso
em nossos negócios no dia
a dia. Além disso, tem um
fator indispensável: o ser
humano. Nada substitui
a interação humana. Por
mais que a gente aplique
modelagens automatizadas, as conversas com
clientes, a experiência de
mercado, a sensibilidade e
intuição fazem a diferença. E ter acesso a esses
dados pode nos ajudar
nesse feeling diário.
Assim, conseguimos
dar mais previsibilidade
de cenário aos nossos
clientes e apoiar na elaboração de suas estratégias.
Conseguimos minimizar
ao máximo uma tomada
de decisão equivocada.
Há um movimento interessante na indústria de
pagamentos no sentido
de tornar cada vez mais
acessível um conjunto
de dados e informações,
sobretudo para pequenas
e médias empresas. Ter
acesso a essa riqueza de
dados faz grande diferença. Pensando nisso, vejo
ao longo de 2021 alguns
caminhos que parecem
pavimentados e valem
estar em nosso radar:
• Jornada de decisão de
consumo mais digital.
Mesmo sem efetivar a
compra no e-commerce, você se informa,
compara e vê avaliações no ambiente
online.
• Múltiplos pontos de
contato. O consumidor
está mais exigente e
busca um atendimento
consistente em todos
os canais.
• Encurtar o processo
de compra. Aqui entra a relevância dos
dados para otimizar o
checkout, mantendo
agilidade e segurança
na checagem das informações.
• Mensagem certa na
hora certa. Com a
análise dos dados, é
possível fazer a oferta
personalizada no momento que o consumidor mais precisa.
Com o acesso mais democrático a informações,
os consumidores mudam
suas decisões e escolhas
cada vez mais rápido e as
empresas devem se adaptar para acompanhar esse
movimento. Nos projetos
que desenvolvemos na
Visa dizemos que nunca
foi tão bom ser um consumidor e nunca foi tão
difícil e complexo ser um
comerciante. O cliente
deseja tudo, em todo
lugar e a qualquer hora.
Num mundo saturado de
dados, ler as entrelinhas
da informação se tornou
um desafio enorme.
(*) - É diretor da Visa
Consulting & Analytics.
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