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A pandemia ainda não 
terminou, mas a redução 
no número de contágios 
e mortalidade, entre ou-
tras variáveis, fez com que 
brasileiros voltassem a ter 
grande apetite por destinos 
internacionais nas Américas 
e Europa. 

De acordo com levanta-
mento da Civitatis, líder 
global em distribuição digital 
de visitas guiadas e excur-
sões, houve um aumento de 
117% no número de reservas 
de passeios por parte dos 
brasileiros no exterior, no 
primeiro trimestre de 2019 
ante igual período de 2022. 
Também identificou aumen-
to de 90% no número de 
brasileiros que já realizaram 
passeios pela empresa para 
o exterior na comparação 
entre os mesmos períodos.

“A pandemia ressignificou 
o desejo sobre viagens e ge-
rou demanda pela atividade 
turística, represada nestes 
dois últimos anos”, destacou 
Alberto Gutierrez, CEO da 
Civitatis. Ainda que a pan-
demia não tenha passado 
e tenhamos um cenário de 
inflação global e em países 
de economias emergentes 
como o Brasil, vemos um 
caminho positivo para o 
turismo entre brasileiros. 
Gutierrez vê o mercado 
aquecido como um todo e 
aponta um ano positivo para 
o setor no Brasil, mas de 
forma global. 

O incremento de brasilei-
ros viajando nos três primei-
ros meses de 2022 explodiu 
em 1.807% ante igual perí-

odo do ano passado, com a 
liberação das barreiras sani-
tárias e avanço da vacinação 
entre os turistas. Os meses 
de abril e maio foram para a 
empresa períodos de grande 
crescimento, um fato que 
atribui à Semana Santa e à 
chegada do verão.

Cinco destinos foram os 
mais procurados pelos brasi-
leiros. Paris lidera o ranking, 
tendo duas das atividades 
mais compradas pela pla-
taforma: o free tour pela 
Cidade Luz e o ingresso 
para o Museu do Louvre 
com acesso prioritário. Os 
outros destinos, em ordem, 
são Buenos Aires, Lisboa, 
Roma e Barcelona. Os free 
tours são sem dúvida um dos 
passeios  mais procurados 
em Madri e Lisboa, que estão 
entre os destinos mais popu-
lares entre esses viajantes. 
Alguns deles contam com 
até 750 participantes. 

Outros passeios bastante 
populares entre os viajan-
tes do Brasil são: as visitas 
guiadas ao Vaticano e ao 
Coliseu romano; a entrada 
para o Castelo de Trigueros 
(Espanha); tours aos bairros 
de culturas negras, latinas e 
de imigrantes italianos e ir-
landeses de Nova York como 
Harlem e Brooklyn; passeio 
de barco na cidade do Porto. 

De modo geral, também o 
turismo religioso alavancou 
os agendamentos de pas-
seios em abril. A Semana 
Santa foi um dos destaques. 
- Fonte e mais informações, 
acesse: (https://www.civita-
tis.com/br/).

Um aumento no con-
sumo online, susten-
tável e local, são as 

principais tendências que 
marcarão as linhas de 2022, 
segundo relatório divulgado 
Escolha Digital da Webloyal-
ty, empresa líder na geração 
de renda adicional para o 
comércio eletrônico e parte 
do grupo da Tenerity. Confira 
as novas tenências:
 1) De volta à rotina 

- Após as medidas 
restritivas durante a 
pandemia, os consu-
midores retomam suas 
rotinas: o bar habitual, 
loja, supermercado 
habitual. Mas, a maio-
ria dos consumidores 
também devem man-
ter novos hábitos de 
compra adicionados 
durante a pandemia. 
Eles descobriram no-
vos produtos e serviços 
durante este período, e 
muitos permanecerão 
leais a essas marcas.

 2) Mais tempo em casa 
- Após a pandemia, os 
consumidores também 
estão optando por des-
frutar de um tempo de 
qualidade em casa. Os 
gastos com decoração 
e investimentos em 
reformas de casas de-
monstram a intenção 
dos usuários de condi-
cionar e melhorar suas 
casas para apreciá-las 
mais. Além disso, a 
consolidação de mo-
delos híbridos de home 
office aumentaram o 
tempo gasto em casa. 
Isso também terá im-
pacto na forma de fazer 
compras e nos gastos 
dos consumidores, que 
defendem o consumo 
de proximidade. 

 3) Busca por recipro-
cidade e personali-

Um aumento no consumo online, sustentável e local, são as 
principais tendências que marcarão as linhas.

Frequentemente o 
empresário, imbuído na 
correria de suas funções, 
se esquece sobre a 
necessidade de planejar 
sua aposentadoria

Por isso, é muito impor-
tante fazer, o quanto 
antes, um plano de 

previdência. Uma apo-
sentadoria destinada ao 
empresário utilizará os 
períodos que ele recolheu 
nesta atividade, como con-
tribuinte individual no INSS, 
e também outras atividades 
que constam em seu histó-
rico contributivo, incluindo 
contribuições anteriores ou 
posteriores a esse período.

O quanto antes o empresá-
rio se planejar, mais controle 
terá sobre a aposentadoria. 
Primordial para isso verifi-
car como está a sua situação 
previdenciária, ao passo que 
há muitos casos e situações 
previdenciárias na área 
empresarial. Existem as 
experiências de quem já foi 
CLT e depois montou uma 
empresa e recolheu como 
contribuinte individual nes-
se período.

Salienta-se outrossim, que 
muitos empreendedores 
gostam e querem continuar 
trabalhando após a aposen-
tadoria. Para isso, precisa 
ser verificada a regra com 
a qual o empresário se apo-
sentou. Um aposentado 
que utilize apenas perío-
dos especiais, recebendo 
a aposentadoria des-

sa categoria, não pode 
continuar trabalhando. 
Será necessário se afastar 
da atividade que originou o 
benefício. Mas atenção: não 
é possível ficar trabalhando 
na mesma atividade.

Entretanto, as aposenta-
dorias por tempo de con-
tribuição e por idade não 
impõem qualquer restrição 
ao empresário que quiser 
continuar exercendo sua 
atividade. Ressalta-se que 
se a pessoa aposentada con-
tinua exercendo uma ativi-
dade remunerada, precisa 
obrigatoriamente continuar 
recolhendo para o INSS.

Por fim, é imprescindível 
que o empresário confira 
como realizar o recolhi-
mento das contribuições 
do INSS, conforme cada 
categoria, pois estas va-
riam conforme a atividade 
desempenhada pelo empre-
endedor.

Atenção, portanto, na alí-
quota e no código correto, 
porque existem categorias 
e alíquotas diferenciadas 
para cada caso. Caso tenha 
qualquer dúvida a respeito 
do planejamento previden-
ciário, recomenda-se ao 
empresário buscar asses-
soria de um contador, que 
certamente fornecerá infor-
mações conforme a situação 
específica do contribuinte.

Eduardo Moisés

Planejamento 
previdenciário de 

empresários

Compras online e sustentáveis: 
as novas tendências de consumo
Os hábitos de consumo já estão voltando ao normal. O último Dia dos Namorados  movimentou cerca 
de R$ 18 bilhões de acordo com a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Mas, alguns hábitos 
de consumo estão sendo reinventados

comércio eletrônico, 
como turismo, lazer, 
moda, manterão ní-
veis, enquanto outras 
áreas, como casa, ali-
mentação verão um 
aumento no consumo 
online derivado da mu-
dança de mentalidade 
e costumes que a pan-
demia tem causado no 
consumidor.

Para a Tenerity, especia-
lista em fidelidade lucrati-
va, com base nesses novos 
hábitos, o sucesso de uma 
empresa é proporcional às 
ações de engajamento com 
seus clientes. 

“A retenção de clientes 
está intimamente ligada 
ao seu grau de satisfação. 
Uma das opções para as 
empresas é contar com 
plataformas tecnológicas 
que desenvolvam soluções 
de fidelização e engaja-
mento do cliente por meio 
de recompensas, ofertas e 
conteúdo exclusivo adap-
tados em base ao perfil 
do consumidor”, explica 
Eduardo Esparza, vice-pre-
sidente geral da Tenerity na 
Espanha e Brasil.

As previsões da líder 
mundial em soluções de 
fidelidade vão ao encontro 
de um estudo realizado 
recentemente no Brasil. 
De acordo com a ABEMF, 
Associação Brasileira das 
Empresas do Mercado de 
Fidelização, 65% dos con-
sumidores brasileiros pre-
ferem realizar compras 
com marcas que oferecem 
benefícios em programas 
de fidelidade. Além disso, 
72% indicam para amigos 
e parentes as marcas e em-
presas que têm este tipo de 
vantagem. - Fonte e outras 
informações, acesse: (ht-
tps://www.tenerity.com/br).
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zação - O consumo 
local e de proximidade 
reforça o senso de 
comunidade, cujo in-
teresse ganhou peso 
nos últimos meses. 
O usuário não é mais 
apenas um defensor 
da marca, mas de uma 
relação mais perso-
nalizada e humana. 
Conexões emocionais 
agora são imperativas. 
Isso já foi visto e se 
refletirá no futuro em 
um aumento no con-
sumo de produtos de 
fidelidade vinculados 
a uma marca ou loja.

 4) O consumo através 
da rede social - Os 
usuários estão cada 
vez mais usando as mí-
dias sociais para suas 
compras. São canais 
onde os consumidores 
percebem em maior 
medida a proximidade 
das lojas e a personali-
zação dos serviços. E, 
para lojas e marcas, o 
uso de redes sociais 
para sua comunicação 
e marketing permite 
otimizar o ‘último em-
purrão’ para a compra. 
A dinâmica da comu-
nicação através das 
redes sociais que foram 

amplificadas durante a 
pandemia permanece-
rá nos próximos anos.

 5) Salvando o planeta - 
Os consumidores tam-
bém estão optando por 
marcas com propósitos 
ligados à sustentabili-
dade e cuidado com 
o meio ambiente. As 
gerações mais jovens 
estão mais conscientes 
de seu impacto social e 
ambiental, e estão mais 
conscientes da luta 
contra os problemas 
sociais e as mudanças 
climáticas do que as 
gerações anteriores. 
Como a Geração Z 
(nascida entre 1994 
e 2010) se torna uma 
força dominante de 
consumo, marcas e 
empresas terão que 
demonstrar seu com-
promisso ambiental 
em mantê-los como 
clientes. 

 6) O consumo online 
permanecerá - Além 
do retorno à rotina, 
do calor da casa e das 
compras de proximi-
dade, o consumo onli-
ne continuará manten-
do seus seguidores. Os 
grandes setores e os 
players pioneiros do 
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33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: GUSTAVO GOMES PErEIrA NUNES, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em Suzano - SP, no dia (22/12/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Manoel Gomes Pereira 
Nunes e de Irani Reis Nunes. A pretendente: FABRICIA DOS SANTOS DUARTE, de 
nacionalidade brasileira, profissão administradora, estado civil solteira, nascida em Ma-
naus - AM, no dia (08/09/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Ernandes Pereira Duarte e de Dilzanete dos Santos Eleoterio.

O pretendente: ANTONICELMO HOrACIO CArNEIrO, de nacionalidade brasileira, 
profissão coordenador de mídia social, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (31/07/1968), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Jose Horacio Carneiro e de Eva Alves Carneiro. A pretendente: SILVANA RODRIGUES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (29/09/1968), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo SP, filha de João Antonio da Silva e de Maria de Deus Rodrigues da Silva.

 

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:

rENAN ÁTILA rOMANO, estado civil solteiro, profissão técnico mecânico, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/091.FLS.164-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (20/09/1986), residente e 
domiciliado Rua Goianira, 161, casa 04, CEP: 08285-240, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Romano e de Maria Helena Romano. ROSE-
MArY ALENCAr, estado civil divorciada, profissão técnica de radiologia, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos 
e oitenta (30/06/1980), residente e domiciliada Rua Goianira, 161, casa 04, CEP: 
08285-240, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alencar e de 
Antonia Euza de Alencar.

LUCAS RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços ge-
rais, nascido neste Distrito (CN:LV-A-353,FLS.112V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de setembro de mil novecentos e noventa e nove (05/09/1999), residente 
e domiciliado Rua Charrua Orestes, 70, casa 02, CEP: 08245440, Jardim Ubirajara, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de André Ricardo de Souza e de Silvia Ribeiro de 
Souza. SArA rEGINA MArQUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-251,FLS.041-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia onze de junho de dois mil (11/06/2000), 
residente e domiciliada Rua Sete, 150, CEP: 08692055, Cidade Miguel Badra, Su-
zano, neste Estado, Suzano, SP, filha de Jonas Fernandes da Silva e de Ana Paula 
Felix Marques.

VINICIUS DA SILVA CLEMENTINO, estado civil solteiro, profissão motorista de ônibus 
urbano, nascido neste Distrito (CN:LV-A 237,FLS.198-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (05/11/1995), residente 
e domiciliado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 166, A, CEP: 08280340, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Clementino e de Clarete Aparecida da 
Silva. ALINE COSTA ARAÚJO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em 
Passagem Franca, Estado do Maranhão (CN:LV-A-032,FLS.027 PASSAGEM FRANCA/
MA), Passagem Franca, MA no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa 
e oito (16/01/1998), residente e domiciliada Rua Seriema, 60, casa 05 CEP 08220-050, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Edson Dias 
Araújo e de Elizangela Viana da Costa.

NEILTON PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Jequié, Estado da Bahia, Jequié, BA no dia vinte e nove de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (29/01/1985), residente e domiciliado Rua Agri-
mensor Sugaya, 1210, bloco 01, apartamento 28, CEP: 08260-030, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Pereira Santos e de Nair Pereira dos San-
tos. NATÁLIA FERREIRA GALACINE, estado civil divorciada, profissão cuidadora, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (09/12/1987), residente e domiciliada Rua Agrimensor 
Sugaya, 1210, bloco 01, apartamento 28, CEP: 08260-030, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Galacine e de Evani Aparecida Ferreira de 
Souza Galacine.

WILLIAM COrrEIA MENDES SOArES, estado civil solteiro, profissão carpinteiro, 
nascido em Minas Novas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/102.FLS.255-FERRAZ DE 
VASCONCELOS/SP), Minas Novas, MG no dia seis de janeiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (06/01/1995), residente e domiciliado Rua Miguel Barreda, 194, CEP: 
08255520, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Valdine Mendes Soares e de Santa Coelho Correia Soares. ALEXSANDRA FERNAN-
DES DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Belém, Estado 
do Pará (CN:LV.A/112.FLS.216-4º OFICIO DE BELÉM/PA), Belém, PA no dia quatro 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (04/02/1999), residente e domiciliada 
Rua Miguel Barreda, 194, CEP: 08255-520, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriana Cristina Fernandes da Silva.

HENrIQUE SANTOS BONIFÁCIO, estado civil solteiro, profissão atendente de loja, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/322.FLS.174-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
dezembro de mil novecentos e noventa e sete (13/12/1997), residente e domiciliado Rua 
Januário Garcia Leal, 09, CEP: 08290180, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Eduardo Soares Bonifácio e de Regilene Santos. EDUArDA QUEIrOZ SANTA-
NA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/312.FLS.112V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de ju-
nho de mil novecentos e noventa e oito (16/06/1998), residente e domiciliada 3ª Travessa 
Maria Mayer, 20, casa 02, CEP: 08270-155, Vila Carmosina, nesta Capital, São Paulo, SP, 
filha de Ednalvo Jesus de Santana e de Tereza Zorailde de Queiroz Santana.

Brasileiros aquecem 
viagens ao exterior
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