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Para Fábio Pizzamiglio, 
diretor da Efficienza, 
empresa especializada 

em negócios internacionais, “a 
importação deixou de ser um 
diferencial para as empresas 
brasileiras, ela é algo essencial 
que pode transformar a forma 
de você observar o mercado 
nacional”, afirmou. É pensando 
nisso que o especialista escla-
rece algumas dúvidas sobre o 
assunto:
 1) Preparo da empresa 

- Antes de iniciar o pro-
cesso de importação, a 
empresa precisa obter 
um cadastro no Siscomex 
(Sistema Integrado de 
Comércio Exterior), que 
é um sistema criado pelo 
Governo Federal que ob-
jetiva facilitar o processo 
de comércio exterior. 

  A habitualização para 
o sistema é realizada 
por meio do Registro e 

A importação é algo essencial que pode transformar a forma de 
você observar o mercado nacional.

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Andréa Löfgren

Nunca gostei de trabalhos de grupo na escola e na facul-
dade. A minha percepção era de que sempre haveria 
alguém que carregaria a maior carga de trabalho, 

enquanto outros se aproveitariam dessa situação. Existem 
alguns setores, no entanto, onde a colaboração não só é de-
sejável, mas fundamental para o sucesso da empreitada. No 
setor de eventos, por exemplo, é praticamente impossível 
entregar um projeto sem que haja colaboração entra vários 
profissionais e empresas. As parcerias e a combinação de 
competências diversas é o grande fator de sucesso (ou de 
fracasso!).

Colaborar vem do verbo latim colaborare que significa aju-
dar, trabalhar junto. Para entender um pouco melhor porque 
a colaboração é tão importante em certas indústrias criativas 
como na produção de eventos, precisamos entender um pouco 
melhor como essa atividade funciona.

Um evento é um acontecimento que reúne pessoas com um 
objetivo comum. Todo evento é por definição um projeto com 
início, meio e fim e tem como objetivo criar um produto exclusivo. 
Para viabilizar tal produto, produtores de eventos contam com 
uma estrutura de rede formada por um exército de profissionais 
e prestadores de serviços. Esta rede inclui profissionais de pla-
nejamento e gestão, fornecedores dos mais diversos produtos 
e serviços, mas também advogados, contadores, despachantes, 
ou seja, profissionais das mais diversas áreas. Se um desses 
fornecedores falhar, o evento não acontece da forma planejada. 

Por que a colaboração é importante?
 1) Viabiliza o compartilhamento de conhecimentos 

e experiências
  A colaboração é uma forma de profissionais mais ex-

perientes dividirem seu conhecimento e experiencias 
práticas com empresas menores. Isso é muito importante 
pois prepara profissionais para atuar na área e qualifica 
empresas menores para prestar serviços de melhor 
qualidade. 

 2) Otimiza o tempo
  A colaboração viabiliza uma melhor alocação do tempo de 

cada um dos profissionais envolvidos no evento pois depende 
da delegação do trabalho para equipes especializadas. Faz 
muito mais sentido contratar uma empresa especialista em 
um determinado serviço ou produto do que tentar fazer 
tudo sozinho.  

 3) Diminui a carga de trabalho
  A produção de um evento envolve o trabalho de profissionais 

de várias áreas técnicas. O trabalho colaborativo ajuda na 
distribuição desse trabalho, alocando a responsabilidade 
para o profissional responsável. Isso reduz o risco de haver 
sobrecarga de trabalho e aumenta a qualidade do serviço 
executado.

 4) Poupa dinheiro
  A colaboração diminui os custos do produtor do evento 

pois ao contratar serviços especializados, ele delega a res-
ponsabilidade para quem entende do assunto. O parceiro 
ideal conhece o negócio e pode contribuir com soluções 
melhores e mais eficientes. 

Além dos benefícios mencionados acima, as colaborações no 

campo da gestão de eventos são um ótimo meio de expandir 
fronteiras e se engajar em empreendimentos desafiadores. 
Ao fomentar a colaboração, atrai-se indivíduos talentosos e 
dedicados que procuram colocar suas habilidades ao melhor 
uso para garantir o sucesso de qualquer evento.  Para tal, é 
importante que as partes envolvidas sejam igualmente com-
prometidas com o resultado. Trabalhar juntos para criar uma 
experiência inesquecível requer 100% de comprometimento de 
todas as partes envolvidas e, para isso, é importante que haja 
uma forte conexão com o projeto desde o início. As opiniões e 
ideais compartilhados vão longe para garantir uma relação de 
trabalho suave e, por sua vez, o sucesso de qualquer evento.

Grande parte dos produtores de eventos concorda que a 
colaboração é a chave para o sucesso de um evento. Muitos 
acreditam que é o caminho a ser seguido para restabelecer as 
indústrias de eventos à medida que o mundo está entrando 
em um novo normal. Incentivar a inovação, compartilhar co-
nhecimento e trazer ideias novas e emocionantes para a mesa 
são fatores-chave que apontam para um evento de sucesso, 
não acha?

(*) - Especialista em Processos e Projetos, com mais de vinte anos de 
experiência em gestão de processos e planejamento operacional. Atuou 

em empresas de diversos segmentos incluindo consultoria de gestão, 
telecomunicações, tecnologia da informação, serviços financeiros, óleo & 

gás, megaeventos, parques temáticos e associações de classe. Hoje é sócia 
da Gig Flows, uma consultoria de gestão que se dedica exclusivamente 

ao planejamento estratégico e melhoria de processos para empresas das 
Indústrias Criativas e do Entretenimento ao vivo. Andréa é advogada formada 
pela PUC-RJ com MBA pelo IAG PUC-RJ e Master’s Degree em Entertainment 

Business pela Full Sail University e está finalizando o mestrado profissional 
em Gestão da Economia Criativa pela ESPM e a pós-graduação em Direito 

Intelectual pela PUC-RJ.

A colaboração 
na economia criativa

O que você precisa saber antes de importar
Em um mundo cada vez mais globalizado, a importação se tornou um mecanismo importante para a economia brasileira. Porém, por mais que existam benefícios 
na importação de insumos e produtos, com o objetivo de produção ou comercialização, ainda existem inúmeras dúvidas de como o processo é realizado

necessário regularizar 
aquele produto no país 
antes de comercializá-lo.

 3) Logística interna-
cional - Entender os 
processos logísticos in-
ternacionais é de grande 
relevância até mesmo 
para calcular os valores 
finais dos produtos. O 
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VARastreamento da Atua-
ção dos Intervenientes 
Aduaneiros (RADAR), 
um sistema controlado 
pela Receita que busca 
evitar fraudes no comér-
cio exterior. Para realizar 
o processo, o empresário 
precisa levar os docu-
mentos necessários para 
uma unidade da Receita 
Federal, realizando a 
solicitação. 

 2) Produtos importados 
- Para a realização da 
importação, é necessário 
que o empreendedor 
tenha conhecimento dos 
fornecedores e entender 
quais são as melhores 
opções de produtos para 
serem importados. Um 
dos pontos principais de 
observação, é entender 
se aquele produto pode, 
de fato, ser utilizado 
no Brasil. Para isso, é 

de grande importância 
entender a legislação 
brasileira.

  Quando você trata da im-
portação de insumos para 
a produção no Brasil, ou 
no uso para a indústria, 
é importante compreen-
der a legalidade daquele 
produto. Tal como é 

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

NATANAEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão agente 
de correios, nascido em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia quatorze 
de novembro de mil novecentos e setenta e um (14/11/1971), residente e domiciliado 
Rua Donato Calabrez, 39, apto 44 A, CEP 08411-120, Vila Zefira, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Manoel Francisco do Nascimento Neto e de Maria da Conceição do 
Nascimento. MARCIA GOMES FERRARI, estado civil divorciada, profissão corretora, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e setenta e nove (29/11/1979), residente e domiciliada Rua Isidoro de Lara, 
105, apto 42-B, CEP 08253-250, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Florisvaldo dos Santos e de Miroldete Gomes dos Santos.

ROBSON RODRIGUES DE MESQUITA, estado civil solteiro, profissão orientador so-
cioeducativo, nascido em Teresina, Estado do Piauí (CN:LV.A/066.FLS.529-2º ZONA DE 
TERESINA/PI), Teresina, PI no dia quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e oito 
(04/08/1988), residente e domiciliado Rua Xavier Palmerim, 255, casa 01, CEP: 08275 
340, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francis-
co Ferreira de Mesquita e de Teresinha Rodrigues de Meneses. GREICY CRISTINA 
AVELAR DA CUNHA, estado civil solteira, profissão orientadora socioeducativa, nas-
cida no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.137-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e oitenta e seis (21/05/1986), 
residente e domiciliada Rua Xavier Palmerim, 255, casa 01, CEP: 08275-340, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Darci da Cunha e de 
Inês Costa Avelar.

ELBERT JONATHAN SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profissão controlador de 
acesso, nascido neste Distrito (CN:LV.A/392.FLS.131V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia cinco de março de dois mil e um (05/03/2001), residente e domiciliado Rua 
Nossa Senhora das Candeias, 115, casa 02, CEP: 08247095, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Paula de Sousa Silva. LUANNA ALVES 
BARBOZA, estado civil solteira, profissão controladora de acesso, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/355.FLS.186V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de setembro de mil novecentos e noventa e nove (29/09/1999), residente e domi-
ciliada Rua Nossa Senhora das Candeias, 115, casa 02, CEP: 08247095, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Barboza e de Claudete de 
Medeiros Alves Barboza.

impacto do valor logís-
tico pode transformar 
um negócio interessante 
para o empreendedor 
em algo complexo de ser 
realizado.

  Quando você trata de 
importação, o empresá-
rio precisa estar atento a 
todas as variáveis, como 
é o caso dos valores in-
ternacionais, a projeção 
do valor dos produtos, 
o tempo e os custos de 
transporte. Tudo isso 
é necessário para você 
obter os melhores re-
sultados no comércio 
exterior.

 4) Estude sempre - Para 
aproveitar o máximo 
do comércio internacio-
nal, os empreendedores 
precisam estar atentos 
às novidades do setor e 
nunca deixar de estudar 
os temas relacionados ao 

comércio internacional. 
Pensando nisso, a Effi-
cienza está promovendo 
uma série de capacita-
ções sobre o Comércio 
Exterior, de forma total-
mente gratuita.

  O evento apresentará 
todos os passos para os 
procedimentos de im-
portação, falará sobre a 
classificação fiscal, a do-
cumentação necessária, 
aspectos tributários e be-
nefícios, instruirá sobre as 
infrações de importação 
e informará aos partici-
pantes sobre os custos e 
a formação de preço. Para 
participar das próximas 
instruções, basta acessar 
o site (https://capacita-
caoimportaca.eventize.
com.br/inscricao) e se 
cadastrar. - Fonte e mais 
informações: (https://
efficienza.com.br/).

VICTOR RODRIGUES GARÉ CARNIELLI, estado civil solteiro, profissão programador, 
nascido no Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/392.FLS.165-CER-
QUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos 
e noventa e sete (23/01/1997), residente e domiciliado Rua Italina, 203, apartamento 
228, CEP 08290 705, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vladimir 
Garé Carnielli e de Patricia Rodrigues Chaves Carnielli. ESTEFANNY DE PAULA NU-
NES, estado civil solteira, profissão biomédica esteta, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/183.FLS.196 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia três de setembro de 
mil novecentos e noventa e sete (03/09/1997), residente e domiciliada Rua Italina, 203, 
apartamento 228, CEP:08290-705, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Evanduy Nunes Soares e de Jediel de Paula.

SARON MORENO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido neste Dis-
trito (CN:LV.A/146.FLS.235V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil no-
vecentos e noventa e um (13/07/1991), residente e domiciliado Rua Geraldine Farrar, 134, 
casa 01, CEP 08260-180, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido 
Moreno da Silva e de Iara Constancia do Nascimento da Silva. ALESSANDRA MENDES 
DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em Vargem Grande do Sul, 
neste Estado (CN:LV.A/087.FLS.228-VARGEM GRANDE DO SUL/SP), Vargem Grande do 
Sul, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e três (18/11/1993), re-
sidente e domiciliada Rua Geraldine Farrar, 134, casa 01, CEP 08260-180, Jardim Cibele, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Honorio de Araujo e de Maria Eliana Mendes.

PAULO ALEXANDRE FERREIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão técnico de enferma-
gem, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/301.FLS.128-1º SUBDISTRITO GUARULHOS/
SP), São Paulo, SP no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (09/07/1984), resi-
dente e domiciliado Estrada Acacio Antonio Batista, 95, CEP:07175 080, Vila Nova Bonsucesso, 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, filho de Paulo Alexandre Ferreira e de Ana Maria dos 
Santos Vieira Ferreira. FABIANA DE FÁTIMA FERREIRA, estado civil solteira, profissão fisiote-
rapeuta, nascida em Rio Vermelho, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/002.FLS.059-DISTRITO 
DE PEDRA MENINA-RIO VERMELHO/MG), Rio Vermelho, MG no dia dezesseis de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e um (16/02/1991), residente e domiciliada Rua Serra de Santa 
Marta, 381, B, CEP:08290-420, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Abilio 
Ferreira Lopes e de Maria Aparecida de Carvalho Lopes.

FELIPE BONIFÁCIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão salva vidas/monitor 
aquático, nascido neste Distrito (CN:LV.A/270.FLS.220 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (14/02/1997), residente 
e domiciliado Rua Salvador do Sul, 154, bloco 01, apartamento 103, CEP: 08240-500, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fábio Bonifácio dos Santos e de 
Marceli Maria Gonçalves dos Santos. QUEREN DUTRA GOMES, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de sala, nascida no Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/063.
FLS.218 ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos 
e noventa e nove (27/04/1999), residente e domiciliada Rua Salvador do Sul, 154, bloco 
01, apartamento 101, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Ro-
berto Gomes e de Maria das Graças Dutra Gomes.

WENDERSON JONAS DOS REIS SANTOS, estado civil divorciado, profissão funileiro, 
nascido em Itapitanga, Estado da Bahia, Itapitanga, BA no dia dezenove de novembro 
de mil novecentos e oitenta e um (19/11/1981), residente e domiciliado Avenida Miguel 
Ignácio Curi, 901, casa 66, CEP: 08295005, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Antonio Carlos dos Santos e de Maria Perpétua dos Reis Santos. BENEDI-
TA FARIAS LIMA, estado civil divorciada, profissão ajudante geral, nascida em Martins, 
Estado do Rio Grande do Norte, Martins, RN no dia cinco de agosto de mil novecentos 
e oitenta e três (05/08/1983), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 901, 
casa 66, CEP: 08295005, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo 
Martins Lima e de Maria das Graças Farias Lima.

PABLO HENRIQUE DA COSTA, estado civil solteiro, profissão auxiliar jurídico, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/119.FLS.119-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e quatro (26/05/1994), residente 
e domiciliado Rua Izabel Redentora, 146, CEP:08295-340, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Marcos Antonio da Costa e de Rosene Henrique Araujo da Costa. LARISSA 
DE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão escriturária administrativa, 
nascida neste Distrito (CN:LV.A/232.FLS.093V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (02/09/1995), residente e domici-
liada Rua Grapirá, 860, CEP:08030-190, Vila Curuçá, nesta Capital, São Paulo, SP, filha 
de Lourivaldo Paulo dos Santos e de Araci de Oliveira 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
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