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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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: JOSÉ FELIX DE SOUZA FILHO, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1963, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Felix de Souza e de Francisca Juventina de Souza. A pretendente: 
MONICA DOS SANTOS CARMO SOUZA, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1972, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Milton Francisco do Carmo e de Maria Aparecida Bispo dos Santos.

 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: GILSON HENRIQUE SILVA, profissão: segurança, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: em Itinga, MG, data-nascimento: 30/08/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dalva Fabrício Silva. A pretendente: MARILEIDE 
SANTOS TENÓRIO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em Arapiraca, 
AL, data-nascimento: 22/10/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Alves Tenório e de Maria Tenório Santos.

O pretendente: EDSON FRANCISCO DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Serra Talhada, PE, data-nascimento: 19/01/1983, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aldeci Francisco da Silva e de Vilma Maria da Silva. 
A pretendente: ILZA SILVA LAURENTINO, profissão: caixa, estado civil: solteira, natura-
lidade: em Serra Talhada, PE, data-nascimento: 07/05/1994, residente e domiciliada em 
Serra Talhada, PE, filha de José Cicero Laurentino e de Maria da Penha Silva Laurentino.

O pretendente: FERNANDO OSVALDO GOMES, profissão: programador de CNC, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Durval Gomes e de Maria Virginia 
Gomes. A pretendente: CLAUDIA DUARTE GARCIA, profissão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: em Gália, SP, data-nascimento: 14/11/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Duarte Garcia e de Maria Rodrigues Garcia.

O pretendente: IGOR VIEIRA CAMPOS, profissão: bancário, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 10/12/1991, residente e domiciliado na em 
Osasco, SP, filho de Cristiano Campos e de Elaine Nunes Vieira Campos. A pretendente: 
LUANA SOUZA DA SILVA, profissão: bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 26/07/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Felipe Moreira da Silva e de Antonia Maria Inez da Silva.

O pretendente: ANTONIO FREIRE LOPES, profissão: técnico de radiologia, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Moreilândia, PE, data-nascimento: 10/04/1948, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Freire Batista e de Maria de Lourdes Freire. 
A pretendente: CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: de Oriente, SP, data-nascimento: 23/05/1953, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Olavo Pereira dos Santos e de Dionisia Teixeira 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

 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: ORLANDO JESUS DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ribeira do Pombal - BA, data-nascimento: 04/05/1979, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de José Vital de Oliveira e de Flosina Isabel de Jesus. A preten-
dente: ALINE SILVA MATOS, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Ribeira 
do Pombal - BA, data-nascimento: 04/05/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
filha de Leopoldo Dantas de Matos e de Aurora Miranda da Silva Matos. R$ 15,99

O pretendente: DEONATAN SANTANA GUSMÃO, profissão: pintor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 26/08/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelson Costa Gusmão e de 
Dioneia Santana Gusmão. A pretendente: MARIA ALINE FRANÇA MALTA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/07/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario 
Malta e de Maria França Malta.

O pretendente: CICERO AURELIANO DO LAGO, profissão: azulejista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Toledo, PR, data-nascimento: 08/12/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Saturnino Pereira do Lago e de Almeir dos Santos do 
Lago. A pretendente: GERUSA MARIA DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Ponte de Carvalhos, PE, data-nascimento: 26/08/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Expedito Manoel da Silva 
e de Maria Erenice dos Santos.

O pretendente: PAULO HENRIQUE NEVES DE OLIVEIRA, profissão: motorista 
de aplicativo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim América, 
SP, data-nascimento: 11/08/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de José de Oliveira e de Maria das Graças dos Anjos Neves. A 
pretendente: SIMONE DE ARAUJO CASTRO, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ilson Ribeiro de Castro e de 
Jurema Lourenço de Araujo.

O pretendente: ROMILDO JOSE DA SILVA, profissão: tapeceiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Itaquara, BA, data-nascimento: 15/08/1956, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cirilo Jose da Silva e de Maria do Carmo Silva. 
A pretendente: DORACI MARIA DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 19/02/1953, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Honorato Gomes Santiago e de 
Perolina Maria Gomes.

O pretendente: DOUGLAS QUALTIERI, profissão: passador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: de São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1977, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rui Qualtieri e de Bárbara Clarice Tomei Qualtieri. 
A pretendente: SILVANA FARIAS ROLEMBERG, profissão: inspetora de qualidade, 
estado civil: divorciada, naturalidade: de Ibirataia-BA, Ibirataia, BA, data-nascimento: 
13/01/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hilton Souza 
Rolemberg e de Edinalva Bispo Farias Rolemberg.

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

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: CAIO FERNANDO AZEVEDO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nasci-
do aos 06/07/1996, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Aliro Soares de Oliveira e de Ilma Azevedo de Almeida; A pretendente: 
ALINE SOARES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 27/10/1993, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Reginaldo 
Soares de Oliveira e de Maria Cleonice Silva de Oliveira.

O pretendente: MARCOS RICARDO BATISTA DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 30/04/1988, entregador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Marco Antonio da Silva e de Ana Maria Batista da Silva; A pretendente: CECíLIA 
GARCIA DOS SANTOS LAURINDO, brasileira, solteira, nascida aos 09/04/1988, do lar, 
natural de Campos dos Goytacazes - RJ, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Robson Luis Vicente Laurindo e de Alciméa Garcia dos Santos Laurindo.

O pretendente: SANDRO BELARMINO DE LIMA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/11/1966, controlador de acesso, natural de Paulista - PE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Celestino Belarmino de Lima e de Laura Maria de Lima; 
A pretendente: MARILENE GOMES DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
13/04/1975, babá, natural de Paulistas - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Antonio Semião Gomes e de Ana Alves dos Santos.

O pretendente: ITAMAR DA SILVA PINTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/04/2000, ele-
tricista, natural de Filadélfia - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Cláudio 
Ferreira Pinto e de Normeide Caetano da Silva Pinto; A pretendente: VITORIA CRISTINA 
NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 08/10/1998, consultora de vendas, natural 
de Praia Grande - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ildete Nascimento.

O pretendente: LUCAS LOPES MUNIZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/05/2000, técnico administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Domingos Muniz da Silva e de Luzinete Lopes da Silva; A preten-
dente: VITÓRIA DE SOUSA GONÇALVES, brasileira, solteira, nascida aos 18/02/2001, 
recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Marcelo Eduardo Moreira Gonçalves e de Denise Regiane Rodrigues de Sousa.

O pretendente: LEDILSON CIRIACO DA COSTA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
12/04/1974, militar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Lidio Ciriaco da Costa e de Paula Alves da Costa; A pretendente: SILVIA 
YAMAUTHI, brasileira, solteira, nascida aos 20/05/1979, do lar, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Minoru Yamauthi e de Maria Yamauthi.

O pretendente: MARCOS BENEDITO VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 14/12/1995, técnico eletrônico, natural de Diadema - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Marcos Tadeu Bento da Silva e de Rosa Maria Nas-
cimento; A pretendente: ANA CAROLINE SOUZA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 23/01/1996, assistente de departamento pessoal, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Ferreira Sobrinho e de Marilene de Souza.

O pretendente: PAULO RICARDO PEREIRA SIQUEIRA, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 12/03/1997, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Vicente de Paula Siqueira e de Solange Pereira Alves 
Siqueira; A pretendente: SIMONE FONTES SOBRAL, brasileira, solteira, nascida 
aos 05/03/1997, auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de João Gualberto Sobral Neto e de Valeria 
Fontes Barbosa.

O pretendente: DANIEL FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 21/09/1988, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Marcos José de Oliveira Silva e de Renée de França; A preten-
dente: JACkELINE SANTANA NICOLAU, brasileira, solteira, nascida aos 16/06/1991, 
enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Dejair Carlos Nicolau e de Maria de Lourdes de Santana.

O pretendente: RICARDO ARAUJO DE LIMA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
08/07/1984, pizzaiolo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Francisco Raimundo de Lima e de Maria José de Araujo Lima; A pretendente: 
DANIELA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 20/09/1985, 
atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Marcos José de Oliveira Silva e de Renêe de França.

O pretendente: MOáBEL SANTOS DA MOTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/08/1993, coletor, natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Aldo Santos da Mota e de Veralúcia Rosa dos Santos; 
A pretendente: STÉFANE ALMEIDA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
30/09/1999, do lar, natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de José Dilton dos Santos e de Joana Maria Silva de Almeida.

O pretendente: CARLOS LUIZ FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 30/06/1980, 
manobrista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de João Luiz Ferreira e de Maria Minervina Ferreira; A pretendente: BRUNA MARIA DA 
SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/04/1990, cozinheira, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Joselma Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ VIDAL TIMBÓ ARAúJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/10/1989, empresário, natural de Crateús - CE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Oderno Araújo e de Ozana Timbó Brandão; A pretendente: THAíS 
FARIAS MARTINS, brasileira, solteira, nascida aos 27/10/1990, advogada, natural de 
Mauá - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Elanio Martins 
e de Maria Alice Farias Martins.

O pretendente: SAMUEL BATISTA DA COSTA NETO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 02/11/1993, professor, natural de Telêmaco Borba - PR, residente e domicil-
iado em São Paulo - SP, filho de Oseas Batista da Costa e de Margarida Maria da 
Silva; A pretendente: MARIANA SILVA RIBEIRO, brasileira, solteira, nascida aos 
22/01/1997, auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Julio Araujo Ribeiro e de Carmelita Maria da Silva Ribeiro.

O pretendente: TIAGO MACHADO GONÇALVES, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 19/05/1986, tapeceiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Francisco Gonçalves Neto e de Ana Lucia Machado; 
A pretendente: LUCIANA SOBRAL DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
30/06/1987, operadora de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Amaro Sobral da Silva e de Rosangela 
Aparecida do Nascimento.

O pretendente: ANDRÉ RAMOS DE MAGALHÃES BARBALHO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 12/09/1991, comerciante, natural de Governador Valadares - MG, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Wlamir de Magalhães Barbalho e de Adriana 
Ramos Tostes Barbalho; A pretendente: LUIZA LINDAIANA DA SILVA GOMES, bra-
sileira, solteira, nascida aos 13/06/1996, comerciante, natural de Itapecerica da Serra - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcos Andre Gomes e de Luciana 
Maria da Silva Gomes.

O pretendente: ROBSON SILVA MOREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/11/1979, 
motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Jair de Lacerda Moreira e de Maria Aparecida Silva Moreira; A pretendente: FABIANA 
DA SILVA DE AMORIM, brasileira, solteira, nascida aos 03/08/1980, do lar, natural de 
Diadema - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Geraldo Januário de 
Amorim e de Maria da Silva de Amorim.

O pretendente: SAMUEL FERREIRA LAURENTINO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/04/1999, soldado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Admilson Laurentino e de Débora Ferreira Bezerra Laurentino; 
A pretendente: JACQUELINE MOREIRA CARMO, brasileira, solteira, nascida 
aos 17/07/1999, esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Demetrio Carneiro do Carmo e de Marlene dos Santos 
Moreira Carmo.

O pretendente: ROMERIO RAMOS GOMES, brasileiro, divorciado, nascido aos 
06/08/1990, açogueiro, natural de Vilhena - RO, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Anita Ramos Gomes; A pretendente: JANAíNA PORTELA DE CARVALHO, 
brasileira, solteira, nascida aos 14/05/1990, do lar, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Geraldo Magela de Carvalho e de Ivani Batista 
de Carvalho.

O pretendente: FERNANDO GERMINIASI, brasileiro, divorciado, nascido aos 
10/08/1984, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Ione Germiniasi; A pretendente: GRAZIELE FRANCO COSTA, 
brasileira, solteira, nascida aos 26/05/1990, operadora de caixa, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Carlos Costa e de 
Luiza Elena Franco de Lima.

O pretendente: SERGIO ABREU COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/02/1986, 
auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Manoel Costa e de Vandir Abreu Costa; A pretendente: MAGALI 
ISALTINA DE PAULA BRAZ, brasileira, solteira, nascida aos 06/06/1977, do lar, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Benedicto Rosa 
Braz e de Maria Geni de Paula.

O pretendente: REGINALDO DE MACêDO SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/09/1987, pedreiro, natural de Barras - PI, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Raimundo Barbosa de Sousa e de Maria Raimunda de Macêdo; 
A pretendente: LUCILENE MACêDO DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 27/09/1992, auxiliar de serviços gerais, natural de Barras - PI, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio dos Santos e de Brasilina Maria 
da Conceição Macêdo.

No ano passado, os mo-
delos de Banking as a 
Service já mostraram 

bons resultados no mercado, e 
isso é algo que deve se repetir. 
Empresas de diferentes setores 
mostraram que a maneira mais 
rápida e efetiva de implementar 
novas soluções financeiras ao seu 
negócio é fechando parceria com 
fintechs e outras instituições, que 
já contam com soluções especia-
lizadas e preparadas atender a  
diversos tipos de negócio.

O Bankly, uma plataforma de 
Banking as a Service com sua 
própria licença bancária, cita os 
cinco principais mercados que 
o BaaS pode atuar neste ano, 
trazendo ótimos resultados 
para ambas as partes:
 1) Varejo: é um dos segmen-

tos mais conhecidos por 
ofertar em seu portfólio 
diversos serviços finan-
ceiros, que vão desde 
cartão de crédito a contas 
digitais. Como as varejistas 
não atuam diretamente 
como instituição financei-
ra, a falta de conhecimento 
sobre esse mercado pode 
ser um pequeno entrave. A 
resposta para essa questão 
pode estar em contratar 
profissionais e plataformas 
qualificadas para gerir a 
nova área implantada;

 2) Games: segundo a PWC, 

A atuação em nichos que precedem um ótimo crescimento 
facilita também a fidelização dos clientes finais.

Cinco mercados promissores 
para o Banking as a Service

O ano de 2021 trouxe diversas alterações nos modelos financeiros, no papel das empresas na busca 
por inovação, na operação de bancos e fintechs, no papel das empresas na busca por inovação e na 
relação entre os participantes do ecossistema de meios de pagamento

as a Service, que auxilia 
as instituições a criarem 
soluções que conversem 
diretamente com um 
público específico;

 5) Benefícios flexíveis: 
a ideia é que em vez de 
carregar dois ou três 
cartões diferentes com 
auxílio-transporte, ali-
mentação e refeição, os 
funcionários recebam um 
cartão único, que pode 
ser usado normalmente 
nos estabelecimentos 
como se fosse de crédito.

“Por meio do BaaS, é possível 
ter escalabilidade nos negócios 
e, consequentemente, mais 
sustentabilidade. A atuação em 
nichos que precedem um ótimo 
crescimento facilita também a 
fidelização dos clientes finais, já 
que as empresas podem focar 
em oferecer uma experiência 
única aos seus consumidores 
com seus próprios serviços 
financeiros, eliminando a ne-
cessidade de que eles se se 
relacionem com diversas ins-
tituições para conseguir fazer 
um pagamento de conta ou a 
compra de um produto pela 
internet, por exemplo”, finaliza 
o CEO e Founder do Bankly, 
Davi Holanda. - Fonte e mais 
informações: (www.bankly.
com.br).
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o mercado de games 
projeta cerca de US$1,8bi 
em movimentação para 
2022. Oferecer produtos 
e serviços financeiros 
para esse público é um 
caminho natural, e para 
a retaguarda bancária 
responsável pelas ope-
rações financeiras estão 
as plataformas de BaaS, 
responsáveis pela cama-
da regulatória junto ao 
Banco Central;

 3) Crypto: o mercado de 
crypto cresceu vertigino-
samente em 2021, com a 
entrada de pelo menos 
300 milhões de novos en-
dereços e a popularização 

de ativos digitais de todos 
os gêneros. NFTs, DeFis, 
gamecoins, memecoins, 
etc. tudo em apenas 
12 meses. Assim como 
nos games, o mercado 
de crypto traz ótimas 
perspectivas para o BaaS 
neste ano, que promete 
muito crescimento;

 4) Novos bancos: voltados 
para nichos específicos, 
com foco em diversos 
grupos, como o público 
LGBTQIA+, fãs de in-
fluenciadores, população 
negra, etc. O surgimento 
de novos bancos é uma 
oportunidade muito pro-
missora para o Banking 

Você já ouviu falar em 
4 Days Work Week? Este 
é um movimento recente, 
mas que vem ganhando 
cada vez mais empresas 
adeptas ao redor do mun-
do. O conceito consiste 
em reduzir a carga horá-
ria semanal para 4 dias 
de trabalho, mantendo 
ou até melhorando a 
produtividade dos cola-
boradores.

Uma das empresas pio-
neiras em adotar este mo-
delo em território brasileiro 
é a Winnin, martech que 
empodera a criatividade 
por meio da ciência de 
dados, que vem transfor-
mando o marketing de 
marcas como AB-Inbev, 
Danone, Coca-Cola, Nestlé 
e Nubank, com o uso de 
dados e tecnologia.

A marca deu início ao 
projeto 4 Days Work Week 
de forma experimental, 
mas após alguns meses, 
percebeu que os resultados 
haviam dado mais do que 
certo! Confira alguns dados 
abaixo: 

	 •	Equilíbrio	 entre	 vida	
pessoal e profissional: 
+17,33% 

	 •	Produtividade,	 quali-
dade e cumprimento 
das entregas e prazos: 
+5,68%

	 •	Sentimento	 de	 propó-
sito, pertencimento e 
orgulho da empresa: 
+17,33% 

	 •	Sentimento	de	confian-
ça, segurança e colabo-
ração: +2,15%

	 •	Atenção	à	saúde	mental	
e física, lazer, amigos 
e família: +41,93% em 
relação	à	percepção	do	
time antes do experi-
mento. 

Com isso, a Winnin notou 
que é possível construir 
uma empresa que cresce de 
forma acelerada e com qua-
lidade de vida. O sonho da 
companhia é seguir expan-
dindo dessa forma e fazer 
da empresa um exemplo 
positivo para a sociedade 
como um todo. - Fonte e ou-
tras informações: (https://
www.winnin.com/).

Reduzindo a carga 
horária semanal 
para quatro dias
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