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Lucia Camargo Nunes (*)
Fiat mexe pouco no Argo 2023

O mercado até esperava mais, mas a Fiat renovou de 
leve seu compacto Argo. Até agora, alguns detalhes foram 
antecipados, entre eles de que vão ser mantidos os motores 
1.0 Firefly de 3 cilindros com 77 cv com câmbio manual 
de 5 marchas e o 1.3 de 4 cilindros que rende 107 cv. 

Era esperado o câmbio CVT, que foi lançado no novo Cronos 
na Argentina. O sedã será apresentado esta semana no Brasil.

No hatch são novos o para-choque frontal e a grade 
unificada com os faróis. Atrás, tudo igual. Ah sim, a cor 
da moda cinza Strato é uma outra novidade.

Já a versão Trekking, de apelo mais esportivo, tem um 
para-choque diferente e novos adesivos em preto e laranja.

Por dentro, a maior mudança é o volante herdado do 
Pulse. Os preços vão de R$ 75.490 (1.0) a R$ 85.490 a 
opção 1.3 Trekking – valores baseados no Distrito Federal 
e podem variar conforme o ICMS de cada Estado. 

O Argo concorre com o novo Hyundai HB20 e o Che-
vrolet Onix. 

Stellantis

Novo Fiat Argo 2023.

Dança das Cadeiras 1
O Grupo Volkswagen promoveu mudanças de al-

tos executivos. Pablo Di Si, Chairman Executivo da 
Volkswagen Região América Latina, assumirá a lide-
rança do Grupo Volkswagen da América e também 
será o CEO da Volkswagen Região América do Norte 
a partir de 1º de setembro. Ele sucede Scott Keogh, 
que seguiu para a cadeira de presidente da empresa 
subsidiária Scout. A Volkswagen anunciará em breve 
o CEO na América Latina. 

Dança das Cadeiras 2
Marluce Borges é a nova diretora de compras da aliança 

Renault-Nissan-Mitsubishi na América Latina. A executiva 
tem mais de 20 anos de experiência de gestão na indústria 
automotiva, com forte atuação em projetos multiculturais, 
definição de estratégias regionais e globais para as compras 
de matérias-primas e peças.

Dança das Cadeiras 3
A Jaguar Land Rover anunciou João Oliveira para o 

cargo de Diretor Presidente da JLR América Latina e 
Caribe. Oliveira era Diretor Geral Brasil da Volvo Cars 
e atualmente é presidente da Abeifa, associação que 
reúne 11 fabricantes e importadores de veículos. “Com 
seu conhecimento de mercados, bom relacionamento 
com a comunidade local de investidores e concessio-
nários e sua mentalidade ambiciosa e visionária, João 
está bem preparado para conduzir nossa transformação 
na América Latina em linha com a nossa estratégia” 
informou Martin Limpert, Diretor Regional – Overseas 
da Jaguar Land Rover.

*Lucia Camargo Nunes é economista e jornalista especializada no setor 
automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

Toyota agora aluga seminovos
A Kinto é a subdivisao da Toyota de assinatura de carros 

para pessoas física e jurídica. 
Com dois anos de negócios, a empresa de mobilidade pas-

sa a incluir carros seminovos em seu serviço de assinatura 
para pessoas físicas. 

Funciona assim: contrato de 12 ou 24 meses de veí-
culos Toyota seminovos com baixa quilometragem, em 
franquia de 800 ou 1.500 km por mês. O pacote para 
quem aluga inclui manutenção preventiva, assistência 
24 horas, IPVA, carro reserva e seguro com cobertura 
para terceiros. 

Não há preços divulgados. As condições do veículo, versão, 
quilometragem e plano escolhido determinam os “valores 
acessíveis”, garante a Toyota. 

Para ter uma ideia, os preços mensais chegam a ser 20 a 
25% mais em conta em relação à assinatura de um modelo 
similar zero-km.

Toyota

Kinto.

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: ADRIANO SOUSA BASTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
farmacêutico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/09/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio de Araujo 
Bastos e de Maria Socorro Sousa Bastos. A pretendente: MICHELE CRISTINA DA 
ROCHA PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/07/1987), residente e domicilia-
da neste Subdistrito, São Paulo SP, filha de Geraldo dos Reis Pinto e de Albertina 
Severina da Rocha.

O pretendente: LUCAS NASCIMENTO MACHADO, nascido nesta Capital, Vila Madalena, 
SP, no dia (20/04/1988), profissão professor, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Nilson Jose Machado e de Maria da Glória 
Nascimento. A pretendente: LAÍSA GONÇALVES VELOSO, nascida em São Bernardo 
do Campo, SP, no dia (13/09/1988), profissão autônoma, estado civil solteira, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião de Souza Veloso e de 
Ana Rachel Gonçalves Veloso.

          
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

 

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:

MARCOS GONÇALVES DE MORAES, estado civil divorciado, profissão pintor, nascido em 
Francisco Morato, neste Estado, Francisco Morato, SP no dia vinte e dois de março de mil 
novecentos e setenta e nove (22/03/1979), residente e domiciliado Rua Paulo de Veras, 225, 
casa 02, CEP 08275 400, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi-
lho de Vicente Francisco de Moraes e de Luzia Gonçalves de Moraes. ELISANGELA MARIA 
LUCIO, estado civil divorciada, profissão copeira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia três de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (03/01/1978), residente e domici-
liada Rua Paulo de Veras, 225, casa 02, CEP 08275-400, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Lucio Neto e de Durvalina Maria Lucio Neto.

MARCOS ADÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/011.FLS.268-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de 
mil novecentos e setenta e sete (08/06/1977), residente e domiciliado Rua Itanagra, 64, 
CEP 08230-250, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Deoclecio Clemente 
da Silva Filho e de Maria da Conceição Ribeiro da Silva. TAÍS CRISTINA DA COSTA 
DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida no Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital (CN:LV.A/043.FLS.166-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (06/12/1987), residente e domiciliada Rua 
Itanagra, 64, CEP 08230-250, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
Messias de Andrade e de Adélia Rodrigues da Costa de Andrade.

MARCUS VINICIUS LIMA SOUSA, estado civil solteiro, profissão bancário, nascido em Tere-
sina, Estado do Piauí (CN:LV-A-242,FLS.193-1ª ZONA DE TERESINA/PI, Teresina, PI no dia 
nove de julho de mil novecentos e noventa e dois (09/07/1992), residente e domiciliado Rua 
Paes Landim, 47, casa 04 CEP: 08290-280, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo 
Nonato de Sousa e de Maria Neide Ferreira Lima de Sousa. THAIS CAROLINA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida no Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV-A 
051,FLS.036-PARI/SP), São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e 
cinco (15/07/1995), residente e domiciliada Rua Paes Landim, 47, casa 04 CEP: 08290-280, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wanderley dos Santos e de Ana Lucia Melo dos Santos.

GUSTAVO MARQUES BANDEIRA, estado civil solteiro, profissão contador, nascido no 
Subdistrito Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.007 PERDIZES/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noventa e sete (08/10/1997), residen-
te e domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 03, apartamento 101, CEP: 
08210660, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Donizeti Bandeira e de Rita 
Cássia Marques Bandeira. MARYTHA SAYURI NARA SANTOS, estado civil solteira, 
profissão cirurgiã dentista, nascida em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/181.FLS.161-2º 
SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia vinte e nove de setembro de mil 
novecentos e noventa e sete (29/09/1997), residente e domiciliada Rua Antônio Moura 
Andrade, 420, bloco 03, apartamento 101, CEP: 08210660, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ivaldo Pereira dos Santos e de Elza Ariko Nara.

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

Ricardo Haag (*)

Mas, em meio a 
tamanhas ondas 
de demissões di-

vulgadas nos últimos 
meses, a construção 
de uma carreira nessas 
companhias virou alvo 
de questionamento para 
muitos. A resposta para 
essa dúvida, contudo, irá 
variar conforme inúme-
ros fatores subjetivos. 
Em uma breve análise 
cronológica, é de se im-
pressionar as tamanhas 
mudanças que as start-
ups sofreram em um 
curto espaço de tempo. 

Há apenas dois ou três 
anos, o cenário econô-
mico e mercadológico 
internacional era o palco 
perfeito para o desenvol-
vimento dessas empre-
sas – marcado por uma 
mudança de mercado 
que começou a valorizar 
jornadas mais flexíveis, 
uma hierarquia menos 
robusta, ambiente de 

Em meio a ondas de demissões, a construção de uma carreira 
nessas companhias virou alvo de questionamento para muitos.

Startups: vale a pena buscar um emprego nessas empresas?
A era de ouro das startups chegou ao fim? Há poucos anos, conquistar um emprego nessas empresas brilhava os olhos de inúmeros profissionais – atraídos 
pela rápida escalabilidade do negócio no mercado, possibilidade de crescimento interno em um curto espaço de tempo e, um chamariz de oportunidades 
de negócios

trabalho menos formal 
e o início da transição 
para o modelo remoto.

Atraindo cada vez mais 
olhares, os fundos de 
investimentos nessas 
empresas chegaram a 
registrar recordes con-
secutivos.  Em 2021, 
por exemplo, mais de 
R$ 46 milhões em cap-
tações foram registra-
dos, segundo dados da 
Associação Brasileira 
de Private Equity e 
Venture Capital (AB-
VCAP) – quantia três 
vezes maior à de 2020. 
Em um cenário altamen-
te otimista, contudo, 
tal crescimento veloz 
foi, ao mesmo tempo, o 
principal desacelerador 
dessas companhias.

Todas as intensas trans-
formações do mercado 
macroeconômico torna-
ram o aporte de investi-
mentos uma missão cada 
vez mais difícil, obrigan-
do que muitas startups 
iniciassem uma série de 

precisam levar alguns cri-
térios em consideração. 
Em sua natureza, as tri-
lhas profissionais nessas 
companhias podem ser 
completamente efême-
ras, passíveis de iniciar e 
terminar a qualquer mo-
mento e de forma muito 
rápida. Diante disso, é 
essencial que, ao aplicar 
seu currículo para uma 
posição, avalie cuidado-
samente todo o ciclo do 
negócio. 

Busque compreender, 
em termos de governan-
ça, aqueles que estão 
por trás de sua criação 
e, especialmente a viabi-
lidade do segmento apre-
sentado. É muito comum 
encontrar startups que se 
vendem no mercado por 
histórias encantadoras e 
promessas mirabolantes 
que, apesar de conquis-
tar muitas atenções, di-
ficilmente possuem real 
perspectiva de sucesso. 

Mas, para evitar frustra-
ções, é necessário anali-

sar se a companhia possui 
real fôlego financeiro para 
fomentar suas atividades 
e, acima de tudo, sua ren-
tabilidade para prosperar. 
Por mais devastador que 
tamanhas demissões se-
jam, essa readaptação do 
modelo de negócios pode 
ser, justamente, a ação 
necessária para que as 
startups recuperem seu 
fôlego e voltem a se tor-
nar tão atrativas quanto 
costumavam ser. 

Para aqueles que ainda 
se questionam sobre a via-
bilidade de trabalhar nes-
sas empresas, é preciso 
acompanhar o movimento 
dessas companhias e 
analisar seu desempenho. 
Mas, acima de tudo, unir 
essas informações com 
suas próprias ambições e 
desejos, em prol de uma 
construção de carreira 
alinhada aos seus sonhos 
profissionais.

(*) - É sócio da Wide, consultoria 
boutique de recrutamento e seleção 

(https://wide.works/).
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demissões recorrentes na 
tentativa de contingen-
ciar suas despesas e tor-
nar o negócio novamente 
viável. Em todos os seg-
mentos, a medida se tor-
nou essencial como ajuste 
financeiro de operação, 
exigindo dos executivos 
um olhar mais cauteloso 
ao avaliar qualquer nova 
oportunidade de negócio. 

Menos dispostos a inje-
tar recursos em empre-
sas, agora temerosas pela 
inconstância, buscar uma 

oportunidade profissional 
em qualquer startup dei-
xou de ser um sonho de 
consumo para, em muitos 
casos, se tornar uma op-
ção duvidosa. 

Não há como afirmar 
que qualquer vaga nessas 
empresas trará sucesso 
ou fracasso – muito me-
nos, ter certeza de que 
essas demissões continu-
arão ocorrendo. 

Por isso, aqueles que 
cogitam se candidatar a 
uma carreira nas startups, 
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