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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: AUGUSTO APARECIDO DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1962, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adão Aparecido de Oliveira e de Dalila Basi-
lio de Oliveira. A pretendente: MARIA DE OLIVEIRA MENDES, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Riachão do Jacuípe, BA, data-nascimento: 
14/03/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco Moreira Men-
des e de Josefa Maria de Oliveira.

O pretendente: ALEX FERNANDES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itanhaém, SP, data-nascimento: 27/11/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato da Silva e de Vera Maria Fernandes. A 
pretendente: MILENE PEREIRA DA ROCHA, profissão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Dirson Ferreira da Rocha e de Ofélha Pereira da Rocha.

O pretendente: CARLOS EDUARDO GOMES, profissão: estoquista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 07/12/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Soares Gomes e de Roseli de Paula Cardo-
so Gomes. A pretendente: PATRICIA DE JESUS PAIVA, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
26/11/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Rocha Paiva e 
de Maria Angela de Jesus Paiva.

O pretendente: LEALDO OLIVEIRA, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Aquidabã, SE, data-nascimento: 10/05/1962, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Oliveira Filho e de Adaci Maria de Oliveira. A pretendente: 
CAROLINDA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Senhor 
do Bonfim, BA, data-nascimento: 24/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Genésio José da Silva e de Elza Maria da Silva.

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: GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS SCHMITZ, de nacionalidade 
brasileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em Curitiba - PR, no dia 
(14/10/1994), residinte e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alberto 
Schmitz e de Marilda dos Santos Schmitz. A pretendente: LORRANY BARBOSA MÃO 
CHEIA, de nacionalidade brasileira, profissão médica veterinária, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (23/10/1993), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Sidney Gonçalves Mão Cheia e de Rita Aparecida Barbosa 
Mão Cheia.

O pretendente: MAURICIO ROCHA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista financeiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/07/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Anunciado Francisco 
dos Santos e de Elaine Rocha dos Santos. A pretendente: THAMIRES FRANQUINI DE 
SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão assistente financeira, estado civil solteira, 
nascida em Itaquaquecetuba - SP, no dia (03/09/1996), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de João Carlos Ribeiro de Souza e de Debora Alves Franquini.

O pretendente: EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão advogado, estado civil solteiro, nascido m São Paulo - SP, no dia (01/02/1978), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson Pereira da 
Silva e de Adelia Ferrari da Silva. A pretendente: FABIANA DA SILVA SENA VIANA, 
de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (27/02/1982), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Patápio Sena Viana e de Marta Maria da Silva Viana.

O pretendente: JONAS DAVID RODRIGUES, nascido em São Bernardo do Campo, SP, 
no dia (07/06/1997), profissão administrador, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Donizeti Jodar Rodrigues e de Juvenita David 
Nunes Rodrigues. A pretendente: DÉBORA RODRIGUES OE SOUZA, nascida nesta 
Capital, Tucuruvi, SP, no dia (14/03/1996), profissão professora, estado civil solteira, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues de 
Souza Neto e de Susana Mareia de Brito de Souza.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - 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: IGOR AZEVEDO VALDEVINO, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 02/05/1995, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rogerio Valdevino 
e de Sandra Cristina de Azevedo. A pretendente: BRUNA FERNANDA CAMPOS DA 
SILVA, profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Belenzinho, SP, data-nascimento: 04/09/1989, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Gerson Fernando da Silva e de Iara Lucia Pereira Campos.

O pretendente: ANDERSON ROBERTO DA SILVA, profissão: corretor de imóveis, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/08/1976, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio Roberto da Silva e 
de Elizabete Aparecida da Silva. A pretendente: MICHELLE SIMÃO DA SILVA, profis-
são: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em Suzano, SP, data-nascimento: 
21/08/1983, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Ivan Ferreira 
da Silva e de Sueli Maria Simão da Silva.

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

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

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 - 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:

ANDRE MATHEUS CEZARIO CAMPOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido no Subdistrito Paraíso, nesta Capital (CN:LV.A/205.FLS.097-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e noventa e quatro (10/06/1994), 
residente e domiciliado Rua Alaor, 43, CEP: 08290200, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Agnaldo Adriano Campos e de Eunice Debora Cezario Campos. 
THAYSA FLÁVIA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar 
de cobrança, nascida em Arcoverde, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/057.FLS.192-1ª 
ZONA DE CARUARÚ/PE), Arcoverde, PE no dia primeiro de outubro de mil novecentos 
e noventa e dois (01/10/1992), residente e domiciliada Rua Espelho Cristalino, 32, CEP: 
08223520, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Evandro Vieira de Oliveira e de Maria Lucineide Guimarães de Oliveira.

FELIPE OLIVEIRA LIPPI, estado civil solteiro, profissão programador junior, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/069.FLS.142-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de junho de dois mil (12/06/2000), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 
251, bloco A, apartamento 14, CEP: 08250-650, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rodrigo Lippi e de Janete dos Santos Oliveira Li-
ppi. SARA ELOISA LISBOA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão maquiadora, 
nascida em Faxinal, Estado do Paraná (CN:LV.A/021.FLS.132 FAXINAL/PR), Faxinal, 
PR no dia vinte e oito de agosto de dois mil (28/08/2000), residente e domiciliada Rua 
Ubaldino de Sá Bittencourt, 130, CEP: 86125000, Centro, Tamarana, Estado do Paraná, 
Tamarana, PR, filha de Silvio Lisboa dos Santos e de Maria Palca dos Santos.

RAFAEL GUIMARÃES, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV-A-188.FLS.028-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de abril de 
mil novecentos e noventa e três (07/04/1993), residente e domiciliado Rua Bartolomeu 
Ferrari, 899, bloco C, apartamento 41 - CEP 08253-610, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Vicente Guimarães e de Sonia 
da Silva Guimarães. ÁGATHA SIMONE DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciada, 
profissão bancária, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de ja-
neiro de mil novecentos e oitenta e nove (07/01/1989), residente e domiciliada Travessa 
Pindorama de Goiás, 58, casa 02 CEP 08230-740, Vila Verde, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filha de Jarbas Antonio da Silva e de Ana Hélia dos Santos.

ANTONIO BATISTA GOMES, estado civil solteiro, profissão estudante, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/317.FLS.055 ITAQUERA/SP), Santo André, SP no 
dia três de agosto de mil novecentos e noventa e oito (03/08/1998), residente e domi-
ciliado Rua Gaspar Guterres, 154, CEP: 08275385, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Aleluia Gomes e de Aldenice Batista dos 
Santos. CAROLINE ASTOLPHO, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida 
neste Distrito (CN:LV.A/352.FLS.262-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
setembro de mil novecentos e noventa e nove (11/09/1999), residente e domiciliada 
Rua Gaspar Guterres, 154, CEP: 08275385, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Aldemir Astolpho e de Sandra Romão Correia Astolpho.

FRANCISCO ALVARO NUNES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão diretor 
de incorporação, nascido em Cedro, Estado do Ceará, Cedro, CE no dia quinze de 
julho de mil novecentos e sessenta e nove (15/07/1969), residente e domiciliado Rua 
Zorrilho, 96, CEP: 08220210, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Alvaro Barros de Oliveira e de Francisca Eliete Nunes de Oliveira. 
PATRÍCIA DAS NEVES RIZZATO, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/363.FLS.120-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e oitenta e seis 
(28/07/1986), residente e domiciliada Rua Zorrilho, 96, CEP: 08220210, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Angelo Rizzato e de Maria 
Inês das Neves Rizzato.

ALLAN AUGUSTO CASSIANO DE TOMASI, estado civil solteiro, profissão contador, 
nascido em Jandaia do Sul, Estado do Paraná (CN:LV-A 036,FLS.138-JANDAIA DO 
SUL/PR), Jandaia do Sul, PR no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e no-
venta e quatro (28/02/1994), residente e domiciliado Rua Rosina Ferraresi Marsura, 
125, CEP 08220 720, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio 
Luiz de Tomasi e de Arlete da Conceição Cassiano de Tomasi. TATIANE MENDES DA 
CUNHA, estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-204,FLS.019 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de maio de 
mil novecentos e noventa e quatro (25/05/1994), residente e domiciliada Rua Francisco 
da Cunha, 197, CEP 08225-260, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Leodegario Mendes da Cunha e de Nair dos Santos Cordeiro da Cunha.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão eletricista, nascido 
em João Pessoa, Estado da Paraíba, João Pessoa, PB no dia vinte e três de junho de 
mil novecentos e cinquenta e cinco (23/06/1955), residente e domiciliado Rua Marietta 
Lara de Faria, 92, A, CEP: 08260125, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Pedro Luiz dos Santos e de Maria de Lourdes de Assis Santos. IVANETE BERNAR-
DES, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/100.FLS.176-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no 
dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos e sessenta e cinco (24/10/1965), resi-
dente e domiciliada Rua Marietta Lara de Faria, 92, A, CEP: 08260125, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Arthur Bernardes Filho e de Ivone de Moraes.

CAIQUE GOMES, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido no Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/110.FLS.267-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de agosto de mil novecentos e noventa (30/08/1990), residente e domiciliado 
Avenida Professor João Batista Conti, 1487, bloco A, apartamento 54, CEP: 08255210, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelso Go-
mes e de Solange Aparecida da Silva Gomes. AMANDA MORAIS MOREIRA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/308.FLS.195 1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no 
dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e um (12/08/1991), residente e do-
miciliada Avenida Professor João Batista Conti, 1487, bloco A, apartamento 54, CEP: 
08255210, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gilmar Alves Moreira e de Vandecir Morais Moreira.

SAMUEL BASTOS DE MIRANDA, estado civil divorciado, profissão serralheiro, nasci-
do em Wagner, Estado da Bahia, Wagner, BA no dia sete de julho de mil novecentos e 
sessenta e seis (07/07/1966), residente e domiciliado Rua Giovanni Nasco, 537, bloco 
B, apartamento 32 CEP 03928-090, Conjunto Habitacional Teotonio Vilela, nesta Capi-
tal, São Paulo, SP, filho de Laurencio Pinheiro de Miranda e de Eulina Bastos de Miran-
da. EDNA SANTOS PINHEIRO, estado civil solteira, profissão encarregada de limpeza, 
nascida em Araçuaí, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 055,FLS.062, Araçuaí, MG no 
dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e setenta e três (25/07/1973), residente e 
domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 193, CEP 08290-190, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pinheiro de Aguilar e de Maria Angélica Santos 
Pinheiro.

O Brasil saiu da 13ª para 
a 7ª posição no ranking de 
empreendedorismo mundial. 
Esse número, apresentado 
em março pela GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) 
considera a taxa de empresas 
abertas há mais de três anos e 
meio em 50 países. 

A possibilidade de realização 
dos negócios, que tomaram 
fôlego durante a pandemia, 
se devem a um conjunto de 
condições que fizeram o Brasil 
tomar esse rumo: demissão de 
empregos formais e créditos fa-
cilitados para abrir um negócio 
próprio. Porém, Maria Brasil, 
presidente da Conaje (Con-
federação Nacional de Jovens 
Empresários), explica que a 
manutenção das portas abertas 
depende de conhecimento em 
boa gestão.

“Enquanto a taxa de em-
preendedores estabelecidos 
cresceu, a de empreendedo-
res iniciais caiu”, explica a 
presidente. De acordo com 
ela, os mesmos motivos que 
representam o sucesso do 
empreendedorismo, são os 
que provocam seu fracasso: 
imediatismo e falta de gestão 
de renda, como para promover 
o pagamento dos empréstimos 
contratados com facilidade 

nesse período. O Brasil tem 43 
milhões de empreendedores. 
Mais de 30 mil deles são asso-
ciados à Confederação. 

Olhando para o aperfeiço-
amento de seus associados, 
exatamente esses novos em-
preendedores, a instituição 
lança a 1ª edição do Empreende 
Conaje, anteriormente batizado 
de Minha Primeira Empresa, 
para microempreendedores e 
pessoas que desejam formalizar 
seu negócio. O projeto é contí-
nuo, sempre com novas turmas. 

A ação promove suporte para 
o desenvolvimento de planos 
de negócios; instruções de 
empreendedorismo e gestão 
empresarial; análise de perfil 
comportamental; suporte de 
crédito; estudos de casos prá-
ticos do universo de negócios e 
experiência em sala com visitas 
de exemplos de sucesso das re-
giões para abordagens práticas. 

A iniciativa acontece em 
diversos estados brasileiros 
e tem apoio dos movimentos 
locais de cada estado. A Conaje 
trabalha, ainda, para que as 
legislações atendam micro-
empreendedores informações 
que não possuem voz ativa 
nos espaços legislativos. Fonte 
e mais informações; (https://
conaje.com.br/).

Empreendedorismo exige 
investimentos em bons gestores

Além disso, a maio-
ria (72%) delas 
planejam criar ou 

comprar novos negócios. 
Sobre estratégias para o 
futuro, empatam em pri-
meiro lugar (37% cada) 
produção de conteúdo, 
implantação de business 
intelligence e oferta de 
outros serviços, como 
consultoria de tecnologia, 
plataformas de marketing 
digital para pequenos em-
preendedores e a área de 
growth. 

A estratégia de uso de in-
fluencers está nos planos 
de um terço (29%) dessas 
empresas e a medição de 
campanhas e performan-
ce foi citada por 24%. 
Essas são algumas das 
conclusões do estudo “O 
futuro das agências: ESG, 
aquisições, crescimento e 
concorrência”, conduzida 
pela KPMG em conjunto 
com o Meio & Mensagem 
com 50 líderes de agências 
de publicidade no Brasil.

“As agências precisam 
se transformar para cor-
responder às expectativas 
do novo mercado, o que 
pressupõe a busca por 
novas habilidades e perfis 
de profissionais, o redi-
mensionamento de áreas e 
outras providências trans-
versais ao negócio. Com 
esta pesquisa chegamos a 
um material inédito sobre 
o momento atual dessas 

As agências precisam se transformar para corresponder às 
expectativas do novo mercado.

Futuro das agências de publicidade 
está em novos negócios

A grande aposta das agências de publicidade tem sido a criação de novos negócios, prática executada 
por 66% dessas empresas

chs (85%) e healthtechs 
(77%). Estabelecer um 
fee mensal pela prestação 
de serviços é o caminho 
indicado como mais usual 
pelas agências, com a am-
pla maioria (86%) citando 
essa forma de remunera-
ção. Já o desconto padrão 
foi mencionado por 44% 
dos participantes, e a ho-
ra-profissional por 30%. 

Sobre tendências para 
os próximos anos, o suc-
cess fee deve se tornar 
predominante (60%), 
seguido por fee mensal 
(48%) e remuneração fe-
chada por projeto (44%). 
ESG também foi pauta da 
pesquisa e evidenciou que 
o aspecto social supera 
elementos ambientais e 
de governança. 

As prioridades para a 
maioria (70%) dos res-
pondentes está em pro-
mover a igualdade salarial 
e sanar desigualdades de 
gênero e etnia, aumentan-
do a diversidade nos car-
gos de liderança. Entre os 
clientes dessas agências, a 
preocupação com os as-
pectos ESG tem a seguinte 
distribuição: meio am-
biente (20%), governança 
(20%) e social (60%). O 
conteúdo está disponível 
na íntegra em (https://
home.kpmg/br/pt/home/
insights/2022/06/agencias
-publicidade-investem-i-
novacao-futuro.html).
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empresas com projeções 
futuras que fornecem ao 
mercado informações re-
levantes para os negócios. 

Entre os assuntos que 
estão na pauta dos lí-
deres do setor estão 
desafios financeiros de 
crescimento, renovação 
do modelo de negócio e 
ESG”, afirma Francisco 
Clemente, sócio-líder 
do segmento de Mídia 
e Esportes da KPMG 
no Brasil. Em relação à 
inclusão de serviços ou 
soluções no portfólio, 
59% das agências passa-
ram a oferecer a medição 
de campanhas e perfor-
mance, 56% começaram 
a ofertar business intelli-
gence, 46% tornaram-se 
produtoras de conteúdo 
e 33% implementaram a 
estratégia de comunica-
ção com influencers. 

Quando questionados 
sobre as principais ini-
ciativas em inovação, os 
respondentes aponta-
ram ampliação de escopo 
(49%) e transformação 
digital (27%). Sobre es-
tratégias de prospecção 
a maioria (64%) dos res-
pondentes cultivam uma 
reputação criativa com 
investimentos em capital 
humano e prêmios. Para 
um terço (36%) deles a 
estratégia atual é a aqui-
sição de novos talentos 
e novas capacidades e 
30% confiam no caminho 
tecnológico, priorizando 
a análise de dados (data 
analytics). 

Sobre o perfil de clien-
tes, há um leve otimismo 
relacionado às startups, 
citadas por 26% dos res-
pondentes. Entre elas, 
foram indicadas finte-
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