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 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: ROGÉRIO DE OLIVEIRA, profissão: coletor de lixo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 16/06/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Iris Maria de Jesus. A 
pretendente: TAÍS MOREIRA DA SILVA, profissão: confeiteira, estado civil: solteira, natu-
ralidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 19/04/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joelita da Silva Almeida.

O pretendente: GUSTAVO LIVINO DA SILVA, profissão: designer gráfico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1999, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Livino da Silva e de Ivete Aparecida 
Ferreira Santos da Silva. A pretendente: SAMIRA BADDOUZI, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Ail Ichou-Khemisset, Marrocos, data-nascimento: 25/02/1997, 
residente e domiciliada em Santo André, SP, filha de Othmane Baddouzi e de Khajjou Akabri.

O pretendente: DIOGO VIANA DA SILVA, profissão: segurança pessoal privado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/01/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Ferreira da Silva e de Dinalva 
Maria Viana da Silva. A pretendente: IVANE ALVES FERREIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Água Preta, PE, data-nascimento: 16/12/1978, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Luiz Ferreira e de Beatriz Alves da Silva.

O pretendente: EDUARDO DA SILVA LIMA, profissão: assistente administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter de Lima e de Marcia Cristina da Silva. A pretenden-
te: TAWANA ALBANO DOS SANTOS, profissão: assistente financeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1998, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Alexandre dos Santos e de Givanete da Silva Albano.

O pretendente: CARLOS DA SILVA NETO, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, natura-
lidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/04/1992, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valdir Aparecido da Silva e de Rosana Presença da Silva. A pretendente: 
BIANCA BEJO DA SILVA, profissão: analista financeira, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 26/09/1994, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Márcio da Silva e de Amarilda dos Anjos Bejo da Silva.

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: RENE SALOMãO ANICETO, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/06/1982, 
metalúrgico, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José Lourenço Aniceto e de Efigenia Rosa da Silva; A pretendente: GRACIULA 
PEREIRA LEãO, brasileira, solteira, nascida aos 02/09/1982, do lar, natural de São João 
Evangelista - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sebastião Pereira 
Leão e de Petrina do Carmo Leão.

O pretendente: BRUNO AGUIAR CONCEIçãO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/06/2000, marceneiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Agamenon Maria da Conceição e de Zeilma de Aguiar Meira; A pre-
tendente: AMANDA ALICE PEREIRA DIAS CALDEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 28/01/2004, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Anderson Dias Caldeira e de Graciula Pereira Leão.

O pretendente: MAxIMINIANO CARLOS SOUSA LIMA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 23/11/1978, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Marcelo Sousa Lima e de Ronilda Carlos Sousa Lima; A 
pretendente: LUCIANA OLIVEIRA TOLENTINO, brasileira, divorciada, nascida aos 
20/06/1978, psicóloga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Adilson Tolentino e de Lucia Rocha de Oliveira Tolentino.

O pretendente: ISAAC NEWTON SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/04/1995, 
entregador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Paulo Cezario da Silva e de Eliana Evangelista da Silva Costa; A pretendente: ANA 
CAROLINE GONçALVES CUNhA, brasileira, solteira, nascida aos 20/02/2002, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Cristiano 
Santos Cunha e de Valeria Gonçalves.

O pretendente: GERALDO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
25/06/1942, aposentado, natural de Galiléia - MG, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Romão Ferreira da Silva e de Anacleta Maria; A pretendente: SôNIA MARIA 
DE PAULO, brasileira, solteira, nascida aos 24/05/1965, copeira, natural de Capitão 
Andrade - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Geraldo Deolino de 
Paulo e de Rosalina Maria de Paulo.

O pretendente: JOãO PEDRO DA MOTA hONORATO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 13/10/1998, auxiliar de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Adriano Honorato e de Ana Maria da Mota Honorato; A pre-
tendente: FERNANDA PONChET MEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 25/09/1999, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Eldisio Castro Meira e de Maria do Socorro Alves Ponchet.

O pretendente: GIVANILDO LEITE DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/02/1982, gerente comercial, natural de Catende - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Severino Leite da Silva e de Severina Leite da Silva; A pretendente: 
DANIELA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 01/03/1984, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Genaro Carlos 
da Silva e de Maria da Conceição dos Passos Silva.

O pretendente: PEDRO MAURICIO MEDEIROS DE ANDRADE, brasileiro, divor-
ciado, nascido aos 30/12/1984, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Pedro Eugenio Andrade e de 
Antonia Katia Medeiros da Silva; A pretendente: JOICE DE SOUZA RODRIGUES, 
brasileira, solteira, nascida aos 09/11/1995, manicure, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Carlos Reinhardt Rodrigues 
e de Fabiana de Souza.

O pretendente: EDUARDO MATIAS SILVA, brasileira, solteiro, nascido aos 24/06/2002, 
técnico administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Ronaldo Matias da Silva e de Rita Cristina Matias Silva; A pretendente: INGRID 
MAIA DE MOURA, brasileira, solteira, nascida aos 05/08/2000, técnica de enfermagem, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Robson 
Alves de Moura e de Lucineide Maia Silva.

O pretendente: DEVANILTON RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 18/11/1992, coordenador administrativo, natural de Virgem da Lapa - MG, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Dermaní Pereira dos Santos e de Maria Helena 
Rodrigues dos Santos; A pretendente: ThAÍS CRISTINy DE SOUZA CARVALhO, 
brasileira, solteira, nascida aos 28/01/1988, pedagoga, natural de Virgem da Lapa - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Cardoso Carvalho e de 
Maria Nália Batista de Souza Carvalho.

O pretendente: ALIRIO SILVA DE JESUS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
12/02/1973, supervisor de segurança, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Arnaldo Olegario de Jesus e de Cecy da Silva 
de Jesus; A pretendente: CRISTIANE CARDOSO SANTANA, brasileira, solteira, 
nascida aos 30/04/1978, de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Vicente Santana e de Fidelcina 
Cardoso Santana.

O pretendente: LEONARDO RODRIGUES CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 21/06/1994, consultor comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Wilson da Silva Cavalcante e de Mirian Rodrigues da Silva 
Cavalcante; A pretendente: FLAVIA DE SOUZA MATOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 13/10/1993, jornalista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Rafael da Silva Matos e de Laura Alves de Souza Matos.

O pretendente: KADU SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/01/1994, supervisor 
de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Maria Madalena da Silva; A pretendente: SILVANA SOARES DOS SANTOS, 
brasileira, divorciada, nascida aos 13/12/1980, analista de atendimento, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Joel Soares dos Santos 
e de Sonia Maria Alves de Souza Santos.

O pretendente: JOSE CARDOSO PRIMO, profissão: gerente industrial, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Monte Azul, MG, data-nascimento: 09/05/1945, residente e 
domiciliado neste Distrito São Paulo, SP, filho de Alvino Cardoso de Sá e de Armezinda 
Maria de Jesus. A pretendente: DIVONETE ALVES DOS SANTOS, profissão: costurei-
ra, estado civil: solteira, naturalidade: em Guairaçá, PR, data-nascimento: 29/11/1961, 
residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Bispo Alves dos Santos e 
de Arlinda Alves dos Santos.

O pretendente: RENAN DE JESUS BORGES, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Itamaraju, BA, data-nascimento: 15/03/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Ferreira Borges e de Marineusa Rocha de 
Jesus. A pretendente: DÉBORA MIRANDA DOS SANTOS, profissão: pedagoga, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Messias dos Santos e de 
Natalina de Miranda Santos.

O pretendente: RAPhAEL CAVALCANTE SANTOS, profissão: técnico de eletrônica 
júnior, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perdizes, SP, data-nascimento: 
04/03/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Luís 
Souza Santos e de Elisabete Cavalcante Santos. A pretendente: ThALyTA DE ASSIS 
DA SILVA, profissão: estoquista, estado civil: solteira, naturalidade: em Carapicuíba, SP, 
data-nascimento: 31/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco de Assis da Silva e de Maria Gorete Assis da Silva.

O pretendente: JARBAS DE JESUS CARDIAL BASTOS, profissão: atendente líder, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Feira de Santana, BA, data-nascimento: 
09/05/2000, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juarez 
Souza Bastos e de Marcia de Jesus Cardial Bastos. A pretendente: ISABELA OLI-
VEIRA TORRES, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 23/02/2000, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mizael dos Santos Torres e de Marialda da Silva 
Oliveira Torres.

O pretendente: ThIAGO FIGUEIREDO NEVES, profissão: analista recursos humanos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Januária, MG, data-nascimento: 01/07/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Cardoso 
das Neves e de Vildete Figueiredo Neves. A pretendente: ELAINE SANTANA 
MONTEIRO, profissão: professora de inglês, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São João do Piauí, PI, data-nascimento: 20/10/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Clarisvaldo do Rego Monteiro Filho e de Maria das 
Graças Santana Dias.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios
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DE PESSOAS NATURAIS 
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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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: ARLEN GRANA BATISTA, estado civil divorciado, profissão professor, 
nascido em Manaus, AM, no dia 06/07/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de José Rodrigues Batista e de Maria Luzia Grana Batista. A pretendente: 
ROSEMARA LOPES BATISTA, estado civil divorciada, profissão auxiliar de produção, 
nascida em Jacupiranga, SP, no dia 16/08/1976, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo, SP, filha de Aurito Lopes de Sousa e de Santana Cordeiro dos Santos.

O pretendente: VINICIUS PAREDES SARAIVA, estado civil solteiro, profissão analista 
financeiro, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 28/01/1991, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Belchior Saraiva Neto e de Fatima do Rosario 
Paredes Saraiva. A pretendente: CAROLINA LUPERI, estado civil solteira, profissão 
analista de negócios, nascida nesta Capital, Mooca, SP, no dia 24/10/1989, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Luperi Junior e de Marcia 
Aparecida de Paula Luperi.

O pretendente: ADOLFO TACURI SOLIZ, estado civil solteiro, profissão médico, nasci-
do na Bolívia, no dia 29/07/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filho de Hilarion Tacuri Orko e de Gregoria Soliz. A pretendente: MARThA ELIZA 
PICãO, estado civil solteira, profissão, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no 
dia 06/08/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Marcos 
Vicente Picão e de Irene Rodrigues Picão.

O pretendente: GERSON BRENO BATISTA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de escritório, nascido em Teresina, PI, no dia 28/04/1998, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ana Paula Batista do Nascimento. 
A pretendente: ANDREINA TALISSA CARDOSO DE SOUSA, estado civil solteira, pro-
fissão estudante, nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 06/03/2002, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Wilton de Sousa e de Erica Cristina 
Batista Cardoso.

O pretendente: CARLOS ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ, estado civil divorciado, 
profissão aposentado, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 06/04/1954, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Agapito Fernandez Gonzalez e de 
Maria Soterina Gonzalez. A pretendente: MARLI FELICIANO, estado civil divorciada, 
profissão aposentada, nascida nesta Capital, Vila Prudente, SP, no dia 22/05/1961 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Divino Feliciano e de 
Geni Borsarini Feliciano.

O pretendente: IVANILDO DA SILVA RIBEIRO, estado civil divorciado, profissão técnico 
de panificação, nascido em João Pessoa, PB, no dia 29/07/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de João Firmino Ribeiro e de Lenira Francisca da 
Silva Ribeiro. A pretendente: JESSICA CANDIDO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão assistente de tesouraria, nascida em Campina Grande, PB, no dia 16/05/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ednaldo Candido da 
Silva e de Taise Maria dos Santos.
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: DIOGO TAUIL EVANGELISTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/05/1994, ajudante de mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Altino Ferreira Evangelista e de Odete Tauil; A pretendente: 
DAyANA hESSEL LEMES SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 29/12/1997, vende-
dora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Altemir Lemes Silva e de Rosangela da Silva Hessel.

O pretendente: BRIAN SILVA DE JESUS, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/02/2000, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Fabio Alexandre de Jesus e de Elizabete Silva Pereira; A pretendente: STEFANy DA 
SILVA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 21/03/2001, do lar, natural de Osasco 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Vanderlei Alcantara da Costa 
e de Marly Maria da Silva.

O pretendente: SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 30/01/1997, mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Sergio Oliveira dos Santos e de Derlinda Lima Moreira dos 
Santos; A pretendente: GEOVANA BATISTA SOBRINhO, brasileira, solteira, nascida 
aos 04/12/1999, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Crispim Neto Sobrinho e de Aretusa Batista Sobrinho.

O pretendente: MARCUS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 15/08/1999, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Francisco Evangelista da Silva e de Eilazy Magalhães Perei-
ra; A pretendente: FRANCyELLE JOSE DE MOURA, brasileira, solteira, nascida aos 
19/06/1999, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Edson Gomes de Moura e de Ivone Jose.

O pretendente: LEANDRO SILVA BENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/05/1991, 
frentista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Itamar Bento e de Maria Auxiliadora Bento; A pretendente: APARECIDA OLEGARIO 
DE PAULA, brasileira, solteira, nascida aos 05/12/1997, gerente de marketing, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ronaldo Francisco 
de Paula e de Rosimeire Olegario Silva.

O pretendente: GUILhERME NASCIMENTO DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 12/04/1999, controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Rubens Santos de Andrade e de Selma da Cruz Nascimento 
Andrade; A pretendente: GABRIELy LIMA ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 
08/04/2000, cabeleireira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Francisco de Assis Alves e de Sonia Maria de Lima.

O pretendente: hELIO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 05/11/1967, advogado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Francisco Rodrigues dos Santos e de Maria dos Santos; A pretendente: 
SôNIA MARIA DE LIMA, brasileira, divorciada, nascida aos 07/05/1978, cabeleireira, 
natural de Santa Maria do Cambucá - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Amaro José de Lima e de Maria Luciene de Lima.

Lázaro Pinheiro (*)
 

Assim, entre tantas si-
tuações com que os 
gestores tiveram de 

lidar nos últimos anos, a falta 
de profissionais especializados 
para suprir as demandas digi-
tais é uma das mais latentes. 

As tecnologias cresceram 
muito em qualidade, o que 
exige profissionais qualificados 
e com alto grau de especia-
lização para atender à nova 
realidade dos negócios. Assim, 
os interessados em ocupar 
esses cargos precisam estar 
alinhados ao que há de mais 
moderno e inovador na tec-
nologia. A pandemia acelerou 
a adoção de soluções digitais, 
mas essa é uma evolução que 
já era nítida há muito tempo - o 
que fez a área de TI estar em 
ascensão nos diversos segmen-
tos de negócios que precisam 
de suporte para essa novidade. 

Consequentemente, as de-
mandas explodiram e faltam 
profissionais especializados. 
Não se trata mais de um 
diferencial, mas de uma ne-

As tecnologias exigem profissionais qualificados e com alto grau 
de especialização.

O novo mercado de TI: inovação é (a única) 
alternativa para carreira

A realidade digital chegou a todas as empresas dos mais diversos segmentos. Entre mudanças e novos hábitos que precisaram ser assimilados no dia a dia 
corporativo, a tecnologia se fez onipresente com novas soluções e ferramentas

cessidade estratégica. Hoje, 
vivemos em uma sociedade 
guiada por softwares, o que 
faz a transformação digital 
ser um desafio para todas as 
corporações, independente 
do segmento em que atuam. 
Contar com um profissional 
capacitado, portanto, faz toda 
a diferença. 

A questão é que o próprio 
mercado de TI está mudando. 
Hoje, as empresas procuram 
profissionais que não tenham 
medo do novo e estejam dis-
postos a conhecer uma tec-
nologia que vai agregar ainda 
mais valor à sua trajetória. 
Assim, as vagas disponíveis não 
têm mais um fator, perfil ou 
característica determinante. 
As melhores organizações sa-
bem que precisam oferecer um 
ambiente acolhedor, inclusivo 
e desafiador. 

Nem sempre foi assim, evi-
dentemente. Historicamente, 
o perfil de quem trabalhava 
com tecnologia era predomi-
nantemente masculino. Feliz-
mente, isso está mudando, com 
maior participação feminina 

e buscar, de forma contínua, 
o desenvolvimento de todos 
os profissionais para que eles 
possam continuar inovando 
e acompanhando a evolução 
tecnológica. 

Evidentemente não é fácil 
promover esse ambiente e 
encontrar bons profissionais 
que cumpram todos os re-
quisitos. Como já lembrado, 
há mais vagas disponíveis do 
que pessoas qualificadas para 
preenchê-las - ou seja, pode 
levar algum tempo até essa 
balança equilibrar. Enquanto 
isso, algumas medidas ajudam 
a atrair os melhores talentos e, 
ao mesmo tempo, estimular a 
inovação. O clima no ambiente 
de trabalho, por exemplo, deve 
ser saudável, leve, integrador, 
acolhedor e inclusivo. 

O propósito da empresa 
deve ser claro. A pessoa deve 
reconhecer a empresa como 
um local de desenvolvimento 
e de aprendizados contínuos, 
com criação de oportunidades 
e promoção dos departamen-
tos com autonomia e respon-
sabilidade - além, é claro, de 

benefícios e remuneração 
compatíveis com a qualidade 
e o mercado de trabalho. O 
ditado popular ensina que 
“cavalo selado só passa uma 
vez”, evidenciando a necessi-
dade de estarmos atentos às 
oportunidades que surgem em 
nossas vidas. 

Mas, no caso do mercado de 
tecnologia, em vez de espe-
rar o cavalo selado aparecer, 
espera-se que a própria pes-
soa vá atrás daquilo que ele 
deseja e procura. Quando há 
esse encontro entre um perfil 
inquieto e com vontade de 
aprender e uma organização 
que oferece o ambiente pro-
pício para desafiar e estimular 
o crescimento profissional, 
a inovação surge de forma 
natural. Ganha o colaborador, 
que vai poder se destacar e 
atingir os objetivos; ganha a 
empresa, que terá um talento 
pronto para voar em seu qua-
dro de funcionários. 

 
(*) - É CO-CEO da TrueChange, 

empresa referência em soluções 
low-code no Brasil 

(truechange@nbpress.com). 

na área e pessoas que migram 
de outras carreiras, como de-
sign e publicidade, para boas 
colocações em tecnologia. O 
cenário diverso traz diferentes 
pontos de vista para dentro das 
empresas e departamentos de 
tecnologia - o que desencadeia 
uma série de mudanças na 
forma como as pessoas lidam 
com o próprio trabalho. 

Agora, a palavra de ordem é 

estar alinhado às tendências e 
inovações que surgem continu-
amente. As organizações pre-
cisam de pessoas que buscam 
o desafio, os aprendizados, o 
clima e o “propósito” que po-
dem encontrar. É um chamariz 
e tanto ao lado de pacote de 
benefícios e de remuneração 
atrativos. Ao mesmo tempo, 
é fundamental priorizar a 
entrega de valor aos clientes 
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