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Você já esteve em uma situação em que alguém 
se considera uma empresa quando na verdade 
é um negócio ou vice-versa?

Na verdade, há uma diferença distinta entre os dois. 
Embora a maioria das pessoas pareça usá-los de 
forma intercambiável, é importante entender a 

diferença. Isso o ajudará a evitar confusão ao lidar com 
os outros. Também irá ajudá-lo a compreender melhor 
os fatos.

O que é um negócio?
Um negócio é uma organização ou empreendimento que 

comercializa bens, serviços ou ambos para obter lucro. 
A definição legal de um negócio varia de acordo com a 
jurisdição. Qualquer empreendimento legal realizado para 
ganhar dinheiro é chamado de negócio.

O que é uma empresa?
Uma empresa é uma associação ou conjunto de indiví-

duos. Podem ser pessoas físicas, entidades corporativas 
ou órgãos governamentais que operam sob uma carta 
legal específica. Geralmente é formado com a finalidade 
de realizar um negócio. As empresas são as entidades 
mais legais criadas para administrar um negócio. Estes 
incluem corporações, sociedades de responsabilidade 
limitada, parceria de responsabilidade limitada e comer-
ciantes individuais.

Negócios vs Empresa - As Diferenças
Grandes empresas são frequentemente associadas a 

grandes lucros, grandes salários e marcas de alto nível. 
As pequenas empresas também oferecem muitos bene-
fícios para as pessoas que trabalham lá. Os proprietários 
de pequenas empresas gostam de administrar seus 

próprios negócios. Eles também recebem lucro suficiente 
de seus negócios.

É importante entender que um negócio geralmente é muito 
menor do que uma empresa. Uma empresa se concentra 
em uma indústria ou mercado específico. Por exemplo, seu 
restaurante típico será um negócio e não uma empresa. 
Mesmo que tenha muitos locais, ainda atende apenas à 
indústria alimentícia.

Uma empresa oferece uma ampla gama de serviços do 
que um negócio.

Uma empresa se concentra em vários mercados
Como uma empresa geralmente é maior que um negócio, 

ela também pode se concentrar em muitos mercados e indús-
trias. Por exemplo, o Google é uma empresa porque oferece 
seus serviços em vários mercados e indústrias diferentes. 
Eles têm parcerias com a indústria do entretenimento por 
meio do YouTube e oferecem produtos para compra pelo 
Google Shopping Express ou Google Play.

Uma empresa pode ser mais dinâmica que um 
negócio

Embora as empresas possam ser bastante estáticas na 
maioria dos casos, existem alguns casos em que são real-
mente mais dinâmicas do que os negócios. Por exemplo, 
seu restaurante típico geralmente será um negócio e geral-
mente não mudará muito ao longo do tempo devido à sua 
indústria ou mercado. Mas, uma empresa como o Google é 
mais dinâmica. Ela muda e ajusta seu modelo de negócios 
em função das mudanças no setor de tecnologia. De fato, 
muitas empresas foram forçadas a fechar suas portas devido 
à forma como a indústria de tecnologia tende a mudar e 
evoluir ao longo do tempo. Isso significa que as empresas 
devem trabalhar duro para acompanhar todas as mudanças 
em seus respectivos setores.

Trabalhar para um negócio versus uma empresa
Trabalhar para uma empresa é diferente de trabalhar 

para um negócio. Um negócio pode ser administrado por 
apenas uma pessoa. Ele requer que você faça todo o tra-
balho para que funcione sem problemas, caso contrário 
falhará rapidamente. Uma empresa, por outro lado, precisa 
de mais do que apenas uma pessoa para se envolver nas 
tarefas do dia a dia.

Principais conclusões
Em conclusão, um negócio é geralmente menor do que 

uma empresa. E se concentra em um setor específico. 
Uma empresa geralmente é maior que um negócio e se 
concentra em muitos mercados. É importante entender 
que as empresas são mais propensas a se envolver em 
fusões e aquisições. Quando sentem que é necessário 
fortalecer sua própria força de trabalho, eles fazem isso. 
Isso significa que é menos provável que um negócio entre 
em uma fusão ou aquisição devido à falta de recursos e 
força de trabalho. Por exemplo, vamos imaginar que você 
possui uma empresa de petróleo e decide fundir-se com 
outra empresa de petróleo. Para que você possa combinar 
seus ativos e força de trabalho para que cada um possa 
ajudar o outro a expandir conforme necessário. Isso se 
chama fusão.

Por outro lado, imagine que você possui uma pequena 
cafeteria e decide adquirir outra cafeteria. Por causa de 
quão bem sucedido se tornou nos últimos meses. Isso 
seria conhecido como uma aquisição porque não há uma 
fusão real envolvida, uma vez que duas empresas não estão 
realmente se unindo em uma nova empresa.

(*) é mestre em Educação, Coordenador e Professor de Pós-Graduação 
de cursos na área da Educação, Curador do “Programa Escola 

da Família” e das LIVES “Universo Educação”, ambas da Full Sail 
University. Autor de livros sobre Gestão Escolar, Competências 

Socioemocionais e Comportamentais.
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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: JURACI SImPLICIO DA SILVA, brasileiro, viúvo, nascido aos 12/11/1954, 
aposentado, natural de Panelas - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Antonio Simplicio da Silva e de Lidia Gomes da Silva; A pretendente: mARIA JOSé DA 
COnCEIçãO, brasileira, solteira, nascida aos 12/04/1967, vendedora, natural de Lagoa dos 
Gatos - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Tereza Maria da Conceição.

O pretendente: nIVALDO DE SOUzA JúnIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/03/1995, auxiliar administrativo, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliado em 
São Paulo-SP, filho de Nivaldo de Souza e de Maria Raimunda da Silva Ramos; A preten-
dente: ESTER DE OLIVEIRA mARTInS, brasileira, solteira, nascida aos 26/07/1999, 
auxiliar administrativa, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliada em São Paulo-SP, 
filha de Claudio Bernardino Martins e de Ivone Rosa de Oliveira

O pretendente: ELIézER DA SILVA LImA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/12/1976, 
ajudante de obra, natural de Piripiri - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Francisco das Chagas Lima e de Raimunda Custodio da Silva Lima; A pretendente: 
FRAnCISCA mARIA DOS REméDIOS SOUSA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 31/01/1984, diarista, natural de Piripiri - PI, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Antônio Rodrigues dos Santos e de Maria do Rosário de Fátima Sousa.

O pretendente: REnATO mARTInS, brasileiro, divorciado, nascido aos 28/06/1978, su-
pervisor de logística, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Manoel Moyses Martins e de Aparecida Costa Martins; A pretendente: ThAynARA 
RObERTA RAmOS DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 05/10/1995, auxiliar 
de logística, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Carlos Roberto de Souza e de Vilma Ramos de Souza.

O pretendente: SAmUEL ALVES LAçO, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/11/1989, 
biotecnologista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Agmar Vieira Laço e de Neide Alves de Souza Laço; A pretendente: JESSICA 
OLIVEIRA DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 26/02/1990, auxiliar logístico, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Aristides 
Gonçalves de Souza e de Luciene Moreira de Oliveira.

O pretendente: mARCOS AnTOnIO ALVES DE ARAúJO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 26/10/2001, açougueiro, natural de Novo Santo Antônio - PI, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Mateus Araújo e Silva e de Antonia Alves Teixeira Silva; A 
pretendente: SAmARA ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 01/01/1994, 
de serviços domésticos, natural de Curaçá - BA, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Nilson Alves da Silva e de Marilene Alves da Silva.

O pretendente: VInICIUS GAbRIEL FERRAz DE LImA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/03/1992, administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Olavo Ageu de Lima e de Maria Olivia Correia Santos Ferraz de Lima; A 
pretendente: mIChELLE FERnAnDA mARTInS DE ARRUDA, brasileira, solteira, nascida 
aos 07/10/1992, administradora de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Sebastião Zanoin de Arruda e de Sueli Margarida Martins de Arruda.

O pretendente: JOSé FIDELIS DE mEnEzES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/04/1968, pedreiro, natural de Bugre - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Sebastião Fidelis de Paula e de Maria Francisca Fidelis de Menezes; A preten-
dente: ELIAnE PEDRO DE bARROS, brasileira, divorciada, nascida aos 19/10/1970, 
atende de lavanderia, natural de Mantena - MG, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Sebastião Brasilino de Barros e de Irani Pedro de Barros.

O pretendente: LUCAS RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/07/1995, auxiliar 
de escritório, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Anelita Beatriz Rodrigues; A pretendente: mARIA LúCIA DOS SAnTOS CARVALhO, 
brasileira, solteira, nascida aos 17/12/1991, manicure, natural de Sorocaba - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Lucio Santos Carvalho e de Adriana Silva dos Santos.

O pretendente: WELLInGTOn SOARES SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/06/1989, analista de desenvolvimento de sistemas, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Genival Medeiros dos Santos e de 
Maria Soledade Soares dos Santos; A pretendente: DEISIAnI SOARES DE OLIVEIRA, 
brasileira, divorciada, nascida aos 03/02/1997, manicure, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Helio Jose de Oliveira e de Luciani 
Soares de Oliveira.

O pretendente: émERSOn bARbOSA DE SOUzA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 19/01/1989, cobrador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Aparecido Antonio de Souza e de Adriana Barbosa dos 
Santos; A pretendente: IARA bARbOSA DE SALES, brasileira, solteira, nasci-
da aos 09/10/1996, do lar, natural de Jaboatão dos Guararapes - PE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Israel José de Sales e de Sandrilene 
Barbosa da Silva.

O pretendente: AnTOnIEL CARLOS FOnSECA FERRARI, brasileiro, solteiro, nasci-
do aos 06/03/1995, cirurgião dentista, natural de São José do Rio Preto - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Helton Carlos Ferrari e de Neuza Fonseca 
Ferrar; A pretendente: LUIzA SOUzA SAnTOS mARqUES DE OLIVEIRA, brasileira, 
solteira, nascida aos 22/08/1996, cirurgiã dentista, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcelo Marques de Oliveira e de Angela Maria 
Souza Santos Marques de Oliveira.

O pretendente: JOSE SERGIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
09/08/1981, taxista, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Manoel da Silva e de Lindinalva Maria da Silva; 
A pretendente: GAbRIELLE APARECIDA SOUzA, brasileira, solteira, nascida 
aos 29/11/1983, enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Genesio Rosario Souza e de Marcia Aparecida Angelina 
dos Santos Souza.

O pretendente: WILSOn DA SILVA DO CARmO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/10/1990, motorista, natural de Juquitiba - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Benedito Soares do Carmo e de Maria José Belo da Silva; A 
pretendente: CRISELLEn PASSOS DOS AnJOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 09/01/1999, recepcionista, natural de Taboão da Serra - SP, residente e dom-
iciliada em São Paulo - SP, filha de Claudio Gomes dos Anjos e de Miriam Passos 
dos Santos Anjos.

O pretendente: GERALDO DOS REIS mARInhO JUnIOR, brasileiro, divorcia-
do, nascido aos 20/02/1974, técnico em administração, natural de Salvador - BA, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Geraldo dos Reis Marinho e 
de Marinalva Freitas dos Santos; A pretendente: CARInE JESUS DOS SAnTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 13/11/1985, empresária, natural de Salvador - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto dos Santos e de 
Jacy Simas de Jesus.

O pretendente: WELLInGTOn FRAnçA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/06/1985, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Aelio Oliveira da Silva e de Maria do Socorro de França; A pretendente: 
RObERTA CAbRAL DE SOUzA, brasileira, solteira, nascida aos 27/01/1981, pro-
fessora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Antonio de Souza e de Arenilda Cabral de Souza.

O pretendente: LUIz CARLOS DIAS JUnIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/04/1974, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Luiz Carlos Dias e de Vera Aparecida Dias; A pretendente: JULI-
AnA DA SILVA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 28/04/1987, de serviços 
domésticos, natural de Caruaru - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Antonio Joaquim dos Santos e de Maria Josefa dos Santos.

O pretendente: mARCOS DOS SAnTOS COnCEIçãO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/02/1984, auxiliar de manutenção, natural de Cruz das Almas - BA, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Mario de Souza Conceição e de Ana Lucia 
dos Santos Conceição; A pretendente: EnISmEIRE DOS SAnTOS DE OLIVEIRA, 
brasileira, solteira, nascida aos 14/04/1984, auxiliar de serviços domésticos, natural de 
Pimenteiras - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Enisio Cavalcante 
de Oliveira e de Maria dos Santos Oliveira.

 

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:

RICARDO SCARPIn ALVES mACEDO, estado civil solteiro, profissão barbeiro, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/104.FLS.181-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e oito (30/11/1998), residente 
e domiciliado Rua Rio do Oeste, 06, CEP: 08290560, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Ricardo Alves Neves Macedo e de Sonia Scarpin Neves Macedo. nAIARA DE 
OLIVEIRA SAnTOS, estado civil solteira, profissão balconista, nascida em Inham-
bupe, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.038 INHAMBUPE/BA), Inhambupe, BA no 
dia três de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (03/10/1994), residente e 
domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 55, A, CEP: 08295005, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Elinaldo Lisboa dos Santos e de Juscineire Simões 
de Oliveira Santos.

mARCOS FELIX DA SILVA JúnIOR, estado civil solteiro, profissão policial militar, nas-
cido no Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A-140,FLS.133-BELA VISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (20/08/1986), 
residente e domiciliado Rua Casa do Trem, 01, B, CEP: 08220-340, Vila Campanela, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Felix da Silva e de Lucir Isildinha Felix 
da Silva. SAmARA OLIVEIRA CUSTÓDIO, estado civil divorciada, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de novembro 
de mil novecentos e oitenta e sete (02/11/1987), residente e domiciliada Rua Casa do 
Trem, 01, B, CEP: 08220-340, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jair Custódio e de Maria Adenir Oliveira Custódio.

CARLOS mAyCOm SILVA DE OmEnA, estado civil solteiro, profissão servente, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/441.FLS.149 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia sete de abril de dois mil e quatro (07/04/2004), residente e domiciliado Rua Airton 
Senna, 640, CEP: 08223358, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Carlito Severino de Omena e de Maria Jose da Silva. KAUAnE 
ARAUJO DOS SAnTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/262.FLS.259-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de setembro de dois mil e três (24/09/2003), residente e domiciliada Rua 
Azul da Cor do Mar, 1780, CEP: 08225610, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailton Amaral Santos e de Maria Aparecida Barbosa 
de Araujo.

O pretendente: ALEXSAnDRO SAnTAnA DE JESUS, brasileiro, solteiro, nas-
cido aos 02/07/1995, garçom, natural de Tucano - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Almir Melo de Jesus e de Maria Geni Conceição 
Santana; A pretendente: mICAELLA DO nASCImEnTO SILVA, brasileira, 
solteira, nascida aos 22/09/1997, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Joaquim Eudocio da Silva e de Maria 
Vieira do Nascimento Silva.

O pretendente: JhOnAThA mATIAS DA SILVA ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/06/1996, engenheiro de software, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliada em 
São Paulo-SP, filho de Luis Fernando da Silva Alves e de Cristiane Matias da Silva Alves; 
A pretendente: nICOLE VALE DOS SAnTOS, brasileira, nascida aos 20/10/1999, do 
lar, natural de São Paulo-SP, residente e domiciliada em São Paulo-SP, filha de Eduardo 
Flor dos Santos e de Judeilde Barboza do Vale.
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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