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

O pretendente: LuCAS FERREIRA SAMPAIO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/2000, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Mariano Sampaio e de Lusinete 
Tavares Ferreira Sampaio. A pretendente: DEnISE RODRIGuES DE OLIVEIRA, pro-
fissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de William dos 
Santos Rodrigues e de Marinalva Alves de Oliveira.

O pretendente: RICARDO PASSOS FERnAnDES, profissão: confilheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Fernandes e de Noemia Maria 
do Nascimento. A pretendente: MARIA LuCELInA PInTO LOPES, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 
12/06/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Pereira Lopes e de Mariana Pinto Lopes.

O pretendente: KAIquE BALIEIRO HOLAnDA, profissão: mecânico de refrigeração, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Medeiros Holanda e de Nilvani Balieiro de Souza. 
A pretendente: JuLIAnA CLEMEnTE DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Gesse Gomes da Silva e de Rosangela Clemente da Silva.

O pretendente: LuCAS BERALDO GOMES, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes Sobrinho e de Neuza 
Beraldo Gomes. A pretendente: BEATRIz PEREIRA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/01/2003, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Bernardo Pereira e de Luciene Angelita da Silva.

O pretendente: THIAGO MESSIAS DOS SAnTOS, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1992, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alice Messias dos Santos. A 
pretendente: MICHELLE DA SILVA COSTA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas da Silva Costa e de Maria José da Silva Costa.

O pretendente: CLAuDIOnOR BATISTA DE ARAÚJO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Oliveira dos Brejinhos, BA, data-nascimento: 06/02/1988, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de João Martins de Araújo e de Rosalina Batista de 
Araújo. A pretendente: DAnIELA DA COnCEIÇÃO COIMBRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecida de Souza Coimbra e de 
Maria de Lourdes Conceição Coimbra.

O pretendente: ROBERT WAGnER DA SILVA JÚnIOR, profissão: cobrador de ônibus, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robert Wagner da Silva e de Flavia 
Patricia de Araujo. A pretendente: GABRIELE DA SILVA, profissão: camareira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Boituva, SP, data-nascimento: 12/10/2002, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leonildo Norberto da Silva e de Elisangela da Silva.

O pretendente: JAIRO DA SILVA VILELA, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pedro Vilela e de Maria do Socorro da Silva Vilela. 
A pretendente: JESSICA CAROLInE BOnFIM, profissão: agente comunitária de saúde, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1988, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio José de Moura Bonfim e de 
Maria Aparecida Bezerra da Silva.

O pretendente: SAMuEL ALMEIDA MOREIRA, profissão: técnico de processos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1997, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Edmilson José Correira Moreira e de 
Marinelva Almeida Moreira. A pretendente: VITÓRIA DE SOuSA RODRIGuES LEITE, 
profissão: técnica em nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-
-nascimento: 22/07/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Wagner Rodrigues Leite e de Maria de Lourdes de Sousa Leite.

O pretendente: WELLInGTOn TADEu PInA, profissão: motoboy, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Washington Luiz Pina e de Silvani Macedo da Silva Pina. A 
pretendente: DAnIELA DA SILVA FRAnCISCO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 02/03/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ageu Francisco e de Lenita Valantin da Silva Francisco.

O pretendente: VILMAR ALVES ARAnHA, profissão: oficial de encanador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Alves Aranha e de Joaquina Rodrigues de Souza. 
A pretendente: ELIAnA MARTInS, profissão: professora, estado civil: divorciada, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1970, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Belmiro Martins e de Maria Afonso Moraes Martins.

O pretendente: LEAnDRO LIMA CARVALHO, profissão: analista de relatórios, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gioval Piteira de Carvalho e de Edileuza 
Lima dos Santos Carvalho. A pretendente: InGRID DE quEIROz, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/06/1990, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Roseli de Queiroz.

O pretendente: JOSEnILDO DE SOuzA, profissão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Santana, BA, data-nascimento: 19/02/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Diolino Francisco de Andrade e de Maria do Carmo Sou-
za. A pretendente: ELAnE DE LIMA PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santana, BA, data-nascimento: 03/01/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdivino Alves Pereira e de Ednalva de Brito Lima.

O pretendente: ELISEu DOS SAnTOS GOMES, profissão: operador de injetora, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moises Almeida Gomes e de Genil-
da Pereira dos Santos. A pretendente: LAIS DE SOuzA MORAIS, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
02/10/1994, residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Delmiro Prado Morais e de 
Maria das Graças Bispo de Souza.

O pretendente: ASSuERO DO nASCIMEnTO PAuLA, profissão: peixeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 19/09/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Edilson do Nascimento e de Maria do Carmo 
de Paula Ferreira. A pretendente: GISLAInE DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de lim-
peza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jesuel Flauzino dos Santos 
e de Marta Lopes Nunes dos Santos.

O pretendente: ERICK DOS SAnTOS SILVA, profissão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Ferreira da Silva Filho e de 
Maria de Lourdes Martins dos Santos Silva. A pretendente: BEATRIz SILVA RODRI-
GuES DO CARMO, profissão: auxiliar operacional, estado civil: solteira, naturalidade: 
Santo André, SP, data-nascimento: 13/09/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de William Rodrigues do Carmo e de Dailde Silva.

O pretendente: CLEBER DA SILVA MEIRA, profissão: assistente de logística, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/10/1994, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Altino Antonio de Meira e de Patricia da Silva. A 
pretendente: LIGIAnE DE SAnTAnA OLIVEIRA, profissão: maquiadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1996, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto Liberato de Oliveira e de Edenilda 
de Santana Oliveira.

O pretendente: DIEGO DE AnDRADE DuARTE FERREIRA, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 30/08/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antenor Duarte Ferreira e de Joselina Justa de Andrade. 
A pretendente: RAELI LIMA DE JESuS, profissão: técnica de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1997, residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Genivaldo Soares de Jesus e 
de Roseli Gaspar de Lima Jesus.

O pretendente: VEnILSOn DE SOuSA FAGunDES, profissão: técnico em enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosildo Fagundes e de Au-
renice Antonia de Sousa Fagundes. A pretendente: ELISABETH MARI uTSunOMIyA, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 04/05/1976, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Mikio 
Utsunomiya e de Ilda Funabashi Utsunomiya.

O pretendente: DAnILO GOMES DA COSTA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 07/12/1954, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Gomes da Costa. A pretendente: GERALDA 
APARECIDA MOREIRA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Medina, MG, data-nascimento: 07/06/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Joaquim Costa Aguiar e de Maria Moreira Silva.

O pretendente: JAnAILSOn CARDOSO COSTA, profissão: repositor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Conceição do Lago Açu, MA, data-nascimento: 14/04/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Oliveira Costa e de Maria das 
Dores Araújo Cardoso. A pretendente: MARIA STEFAnIE ALVES DA SILVA, profis-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Sumé, PB, data-nascimento: 10/01/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Nogueira da Silva 
e de Maria das Dôres Alves da Silva.

O pretendente: ELIAS ALBERTO BOMFIM RIBEIRO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto dos 
Santos Ribeiro e de Adriana dos Santos Bomfim Ribeiro. A pretendente: TALyTA 
ROSA DE JESuS SAnTOS, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/2001, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Aparecido de Jesus Santos e de 
Ana Lúcia Rosa Santos.

O pretendente: GABRIEL ALVES GOMES DA SILVA, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/10/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jerry Cássio Gomes da Silva e de 
Suely Alves de Sousa Silva. A pretendente: GABRIELA DE LIMA CASTRO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Martin Castro e 
de Maria Joseane Rodrigues de Lima.

O pretendente: AnDERSOn DE JESuS SOuzA LIMA, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1995, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Marcos Monteiro de Lima e de Ana Maria Cristina 
de Jesus Souza. A pretendente: HABIA LIMA DE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Sousa dos Santos e de 
Maria Vildaci Lima de Oliveira.

O pretendente: REnAn TEIxEIRA SAnTOS, profissão: eletricista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Natan Teixeira Santos e de Nilsa Alves de Amorim 
Santos. A pretendente: JAquELInE FERREIRA DAnTAS, profissão: vendedora, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Noel Tenorio Dantas e de Railde 
Ferreira Neves Dantas.

O pretendente: HuGO AnTOnIO DA SILVA, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ibimirim, PE, data-nascimento: 26/11/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Antonio da Silva e de Tereza Maria da Silva. A 
pretendente: ISLAynE RAMOS DA SILVA, profissão: cobradora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itaíba, PE, data-nascimento: 03/09/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edimilson Pereira da Silva e de Verônica Ramos 
da Silva.

O pretendente: ALEx DE JESuS, profissão: operador de injetora, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mirtes de Jesus. A pretendente: THAIS SAnTOS 
quEIROz, profissão: dona de casa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose da Silva Queiroz e de Analde Ferreira dos Santos.

O pretendente: VITOR FERREIRA SAnTAnA DA SILVA, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/08/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson 
Santana da Silva e de Claudia Ferreira Santana da Silva. A pretendente: PÂMELA 
DOMInGuES, profissão: assistente de faturamento, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1988, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, filha de Krla Custode. 
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

Bruno Dreher (*)

E a sugestão do Sean Par
ker foi que monetizar 
com anúncios no início 

do negócio seria como terminar 
uma festa legal às 22h. Este é um 
problema que atinge a maior parte 
das empresas que eu conheço. 
A premissa do funcionamento 
de um negócio é que ele tenha 
uma quantidade de receitas que 
permita a ela pagar suas obriga
ções com seus funcionários e que 
possam investir em patrimônio 
como computadores, imóveis, 
aplicações financeiras, filiais, etc.

O WhatsApp foi fundado em 
2009 e, sem gerar praticamente 
nenhuma receita, foi vendida para 
o Facebook cinco anos depois por 
16 bilhões de dólares. Veja bem: a 
empresa era um verdadeiro ralo de 
recursos financeiros. Durante cin
co anos foram investidos milhões 
de dólares em pessoas, compu
tadores, servidores e softwares 
sem gerar praticamente nenhuma 
receita. Como pode uma empresa 
que tem prejuízos de milhões de 
dólares valer tanto dinheiro?

Há uma frase no mercado de inovação e tecnologia que diz que 
“Dados são o novo petróleo”.

WhatsApp Pay e o modelo de negócios do século XXI
Quando assisti ao filme “A Rede Social”, que é baseado na criação do Facebook, uma das partes que mais chamou minha atenção foi a cena do jantar 
onde participavam o Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), Eduardo Saverin (Andrew Garfield) e Sean Parker (Justin Timberlake). A grande discussão entre 
Zuckerberg e Saverin era a mesma que muitas startups têm nos dias de hoje: quando monetizar?

contrar investidores dispostos a 
fazer aportes de muito dinheiro, 
durante muito tempo, em algo que 
tem a geração de dados como seu 
maior objetivo por uma série de 
motivos que merecem um artigo 
específico. Voltando à analogia 
do petróleo: primeiramente, as 
empresas devem extrair o petró
leo do solo, mas ninguém compra 
petróleo bruto. Com o petróleo 
bruto em mãos, se entende quais 
derivados deverão ser produzidos 
para atender as necessidades dos 
clientes.

E na tecnologia não é diferente. 
Primeiro, as empresas investem 
na extração de dados para depois 
interpretálos e entender quais 
produtos fazem sentido para os 
clientes. E as maiores empresas 
do mundo (Google, Facebook, 
Amazon, etc) estão aí para provar 
que este modelo não somente 
funciona, mas é o que dá os me
lhores retornos nos dias de hoje!

(*) - É futurista pela universidade Hebraica de 
Jerusalém. Já prestou cursos chancelados 

por Harvard, Stanford e Dartmouth e exerceu 
cargos de liderança em grandes grupos de 

educação, como Grupo A e Escola Conquer.

A resposta: tendo usuários. A 
partir do momento em que a em
presa possui milhões de usuários 
que geram quantidades imensas 
de dados, você pode conhecêlos a 
fundo e pensar em formas de ofe
recer serviços que façam sentido 
para eles. Aí sim é hora de gerar 
receitas. Há uma frase no mercado 
de inovação e tecnologia que diz 
que “Dados são o novo petróleo”.

Após 10 anos dando prejuí
zos, mas crescendo a sua base 

de dados exponencialmente, o 
WhatsApp finalmente lançou um 
produto que provavelmente irá 
lhe gerar bilhões em receitas, 
facilitando ainda mais a vida 
do usuário. Muitas pessoas 
fazem vendas por WhatsApp, 
conversando com seus clientes, 
mandando fotos dos produtos, 
negociando preços e condições. 
E quando o negócio é fechado, 
cria um boleto, manda um link 
para pagamento com cartão de 

crédito ou envia os dados ban
cários para depósito.

Agora, este processo ficará mais 
simples: fechado o negócio, o 
vendedor manda uma cobrança 
para o comprador que, com ape
nas poucos toques, irá autorizar 
a transferência, que será feita 
de forma automática e cobrada 
uma taxa de serviço das contas 
empresariais (contas pessoais 
serão grátis).

E o mais interessante: isso é 
lançado exatamente em um mo
mento de crise sem precedentes, 
onde as pessoas buscam novas e 
melhores alternativas para suas 
necessidades. 

Demonstrando que as crises 
são, sim, aceleradoras das mu
danças que podemos. Nos últimos 
projetos que participei, sempre 
fui embaixador deste modelo de 
negócios e dizia: “Vamos oferecer 
os nossos produtos gratuitamen
te, aumentar a nossa base de 
clientes, conhecêlos e depois 
criar formas de monetizar” e 
sempre fui voto vencido.

No Brasil, é muito difícil en
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Gestão de comunidades 
ganha mais protagonismo 

em 2021

Se você é CEO ou 
atua em alguma 
liderança estratégica, 
provavelmente já 
buscou ou vai buscar 
saber, em breve, 
o que é gestão de 
comunidades e quais 
os benefícios para o 
seu negócio

Dados do Relatório de 
Comunidades 2021 
da CMX — uma das 

maiores referências globais 
para gestores — mostram 
que 69% das empresas vão 
aumentar o investimento 
nesta atividade este ano. O 
avanço tem base nos resul
tados de 2020, quando as 
comunidades empresariais 
ganharam força no Brasil e 
no mundo, uma vez que a 
pandemia evidenciou ainda 
mais o valor das conexões 
entre as pessoas para au
mento de engajamento, 
produtividade e relaciona
mento — seja entre clientes 
ou colaboradores. 

É por isso que, neste mo
mento, em que as pessoas 
e as ligações entre elas são 
o ativo mais estratégico 
para qualquer organização 
inteligente, a abordagem 
de comunidade pode ser 
um ótimo catalisador para 
destravar e ampliar a entre
ga de valor para o mercado.

Mas o que é gestão de co
munidades empresariais? 
É gerir redes sociais? Não. 
Esse é um engano comum, 
considerando que uma 
comunidade conta muito 
com redes sociais entre as 
suas estratégias de comu
nicação. Mas isso é só parte 
do trabalho. 

Gerir comunidades, na 
prática, é gerir as cone
xões entre as pessoas para 
impactar positivamente a 
vida delas e os resultados 
estratégicos da empresa, 
numa relação ganhaganha. 
Isso pode ser feito por 
meio de programas de 
embaixadores/promotores, 
estímulo de produção de 
conteúdo pelos membros 
da comunidade, incentivo 
ao suporte técnico entre 

os próprios clientes, pro
dução de eventos para 
engajamento de grupos de 
interesse estratégico, entre 
outras iniciativas. 

Assim como qualquer 
áreameio, a gestão de 
comunidades precisa ter 
todas as suas ações vincu
ladas aos objetivos estra
tégicos da empresa, como 
redução de churn; de tempo 
e de custo em suporte técni
co; de turnover; e aumento 
de fãs/defensores dentro 
de clientes (especialmente 
nas áreas técnicas); bem 
como ampliação da “pai
xão” pela marca, para citar 
alguns exemplos. 

As ações e suas métricas 
vão variar de acordo com 
a missão de cada grupo. 
De todo modo, o sucesso 
da gestão de comunidades 
mora na interseção entre 
o que as pessoas querem 
criar e compartilhar e o que 
a empresa precisa que elas 
criem e compartilhem.  

Como toda área em es
truturação — e, sobretudo, 
que trata de relações hu
manas — gestão de comu
nidades empresariais pode 
parecer algo difuso para 
pessoas mais pragmáticas. 
Mas essa impressão pode 
ser superada se olharmos 
para os ganhos que pessoas 
e empresas têm quando 
se unem em torno de um 
propósito, de uma crença, 
da vontade de evoluir. 

Anos atrás, em Tribos, 
Seth Godin, referência glo
bal de marketing, chamava 
comunidades de tribos e 
pontuava como elas criam 
“fãs verdadeiros, defenso
res e criadores de novas 
conexões”. 

O termo “tribos” não 
aparece à toa. Em Sapiens, 
Yuval Harari conta como 
somos seres comunitários 
há centenas de milhares de 
anos e diz que “Uma reali
dade imaginada é algo em 
que todo mundo acredita 
e, enquanto essa crença 
partilhada persiste, a re
alidade imaginada exerce 
influência no mundo”.

(*) - É Community Manager na 
neurotech e co-host do Capítulo 

Recife da CMx.

Emídia Felipe (*)

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 3
49

3-
F2

23
-3

6A
C

-F
5D

E.


