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News@TI

Coworkings crescem 25%

@Os coworkings têm sido cada vez mais procurados  por 
profissionais de diversas áreas, conquistando progres-

sivamente espaço no mercado. Segundo um estudo realizado 
pela Coworking Brasil, em 2018, o modelo de negócio no 
país movimentava cerca de R$ 127 milhões. Em 2019, o 
crescimento do mercado de escritórios compartilhados 
cresceu 25%, chegando a 195 municípios e somando 1.497 
unidades em todo o país. Apenas no estado de São Paulo, 
foram registrados 198 novos espaços. Entre as vantagens 
estão as salas de reunião, endereço comercial, serviço de 
impressão e café grátis - todos esses benefícios são viabi-
lizados por mais de 90% dos escritórios compartilhados.  

  Leia a coluna completa na página 2

Negócios em Pauta

Inovação Digital
Nos dias 15 e 16 de abril, no São Paulo Expo, acontece 

a 8ª edição do Vtex Day, maior evento de inovação digital 
da América Latina. Gisele Bündchen está confirmada como 
uma das principais atrações do evento que vai discutir a 
ascensão e a expansão do Brasil nos mercados internacio-
nais, mostrando como as empresas brasileiras podem ser 
verdadeiras protagonistas ao redor do mundo. O evento 
terá palestras, debates e sessões de treinamento com temas 
importantes como omnichannel, unified commerce, marke-
tplace, logística, payment, moda, management, marketing, 
customer experience entre outros. Confira a agenda em 
(vtexday.vtex.com).    Leia a coluna completa na página 3

Lá fora os investimentos 
na internet já 
ultrapassaram os 
realizados nos meios 
tradicionais, o que deixa 
evidente que estar na 
mídia online é condição 
para o sucesso real 
independente do mercado 
de atuação

Pela primeira vez, o inves-
timento em publicidade 

digital superou o realizado nos 
meios tradicionais nos Estados 
Unidos, um feito importante 
para o setor que foi alcançado 
ano passado. 

Segundo levantamento da 
eMarketer, o mercado publici-
tário do setor no país recebeu 
cerca de US$ 130 bilhões em 
2019, o que corresponde a um 
crescimento de 19% em rela-
ção ao ano anterior e a 54% do 
bolo total. Google e Facebook 
lideram como principal destino. 

É uma tendência que deve se 
repetir no Brasil em algum mo-
mento. Muito embora, grosso 
modo, a distribuição de verba 
continue sendo puxada pela 
TV aberta, o movimento de 
expansão já sinaliza que não 
vai demorar muito. O Conselho 
Executivo das Normas-Padrão, 
o Cenp, que reúne os princi-
pais anunciantes, veículos de 
comunicação e agências de 
publicidade do País, divulgou 
dados que ainda mantém a TV 
como líder, seguida por Inter-
net e Mídia exterior. 

Mas quando comparada às 
mídias tradicionais, a projeção 
de investimento em TV é de 
5,5% de crescimento ao ano. 

Nos jornais e revistas, deve 
cair para 3% e 5% por ano, 
respectivamente. E, em mídias 
digitais, a expansão estimada é 
de 12% ao ano até 2021.

Parece desproporcional, mas 
faz todo sentido. A TV aberta 
fala para as massas enquanto 
na internet, graças à tecnologia 
programática, é possível uma 
segmentação inteligente. 

Assim, entende-se melhor o 
perfil dos consumidores para 
definir quem são os potenciais 
clientes e, a partir daí, criar 
mensagens personalizadas. Ao 
se direcionar a melhor mensa-
gem ao canal mais adequado 
e, ao consumidor com maior 
chance de compra, se garante 
também a comprovação do 
retorno sobre o investimento, 
permitindo mensurar os resul-
tados finais de cada ação com 
precisão.

Isso, contudo,  não muda o 
ranking dos maiores anuncian-
tes. Dados do Kantar Brasil 
mostram que o “top 5” setores 
entre os maiores anunciantes é 

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 7

Este ano carrega boas perspectivas para os empreendedores de micro 
e pequenas empresas. É o que apontou a Sondagem Conjuntural/Sebrae, 
que registrou expectativa recorde na geração de novos empregos, e 
mostrou que os empresários estão otimistas com o futuro da economia. 
O levantamento, que é feito trimestralmente desde junho 2017, apontou 
em dezembro o melhor resultado da série histórica para a expectativa 
de contratações (41%) e o segundo melhor indicador quanto às expec-
tativas do futuro da economia (72%).   

Pequenos negócios otimistas

Você provavelmente já deve ter tido a sensação de não ter produzido 
nada ao longo dia, mesmo realizando várias tarefas, não é mesmo? Esse 
é um relato muito comum que ouço dos meus clientes. Isso acontece 
quando não planejamos nossa semana e os eventos acabam preenchendo 
nosso tempo e temos a sensação de não sermos produtivos, pois não 
temos uma visão geral de tudo que foi realizado. Sem dúvidas parar 
para refletir sobre onde se quer chegar e quais metas deseja alcançar 
não é uma tarefa fácil. Isso porque para nós é difícil escolher, já que 
toda escolha é uma renúncia, mas o ideal é não enxergarmos parte 
dessa decisão como uma perda.   

Plano assertivo

Em um mercado com clientes muito mais exigentes, as marcas viram 
a necessidade de oferecer elementos que tornem o atendimento mais 
atencioso. Um estudo recente apresentado pela NRF - Retail’s Big Show 
mostrou que cerca de 59% dos consumidores sentem que as empresas 
perderam o lado humano diante das experiências de compra. Para contornar 
esse cenário, empresas criaram estratégias eficientes e que podem ajudar 
a devolver o elemento humano.   

Otimizar o atendimento

rawpixel.com/Freepik

Brasil seguirá os passos dos EUA 
na publicidade digital

formado por Comércio; Servi-
ços ao Consumidor; Financeiro 
e securitário; Higiene pessoal 
e beleza; e Farmacêutico. Já o 
“top 5” categorias inclui Lojas 
de departamento; Supermer-
cados, Hipermercados e Ata-
cadistas; Campanhas públicas; 
Mercado Financeiro; e Mídia 
eletrônica.

O que é possível afirmar dian-
te desse cenário é que ter pre-
sença digital é um pré-requisito 
básico para ter sucesso no mer-
cado atual independentemente 
do setor. Isso porque o número 
de pessoas que têm acesso à in-
ternet vem crescendo dia após 
dia. São mais de 100 milhões de 
pessoas conectadas em todo o 
Brasil, somando mais de 63% 
dos domicílios do país. 

E as pessoas, de diferentes 
faixas-etárias e gênero, estão 
cada vez mais buscando solu-
ções cotidianas nos meios digi-
tais. Pesquisa da SEO Trends 
estima um aumento de 70% de 
novos investimentos em ma-
rketing digital pelas empresas 

no País nos próximos anos. A 
estimativa foi feita baseada em 
análise de investimentos em 
publicidade móvel nos últimos 
cinco anos e revela como a in-
ternet, associada ao marketing 
digital, tem se tornado um lugar 
rentável.

As redes sociais também ti-
veram um grande impacto não 
só na forma como as empresas 
fazem publicidade, mas tam-
bém no modo de se relacionar 
com seu público. Na internet, 
possuem a possibil idade 
de se posicionar de forma 
mais efetiva que nas plata-
formas tradicionais. Através 
do conteúdo produzido para 
Facebook e Instagram, por 
exemplo, a marca consegue 
afirmar sua personalidade, 
defender causas e se tornar 
mais popular.

O público exposto ao conteú-
do se identifica com o posicio-
namento da empresa e passa a 
divulgar e defender o negócio. 
Além disso, as redes sociais 
são ferramentas excelentes 
para garantir um atendimento 
mais ágil e eficiente.  Algo que 
antes demoraria horas para ser 
resolvido pelo telefone,  hoje 
com ajuda do chat e direct, por 
exemplo, pode ser resolvido 
muito mais rápido.

Fora a agilidade, as redes so-
ciais permitem que as empresas 
ofereçam atendimento cada 
vez mais personalizado, o que 
é essencial para a fidelização 
do cliente.

 
(Fonte: Thiago Cavalcante é diretor 

de Novos Negócios e sócio-fundador 
da Adaction, startup especializada 
em ações de mídia digital, que tem 

na carteira clientes como Bradesco, 
Banco Next, Nestle e Bayer.
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Divulgação

AI/GROW SPACE COWORKING

COMO DEsCOBRIR sE UMA IDEIA DE NEgóCIO 
PODE sE TORNAR UMA EMPREsA DE sUCEssO?

    Leia na página 6

Empreender

O mercado publicitário dos Estados Unidos recebeu 
US$ 130 bilhões em 2019, o que corresponde a 54% do bolo total.

Carnaval paulistano
A cidade de São Paulo realiza 

neste ano o maior carnaval da sua 
história. Serão 678 desfiles aprova-
dos e autorizados pela Prefeitura, 
38,5% a mais do que no ano passado, 
quando ocorreram 490 desfiles. Es-
tão distribuídos em 468 pontos da 
cidade e devem atrair 15 milhões de 
pessoas, de acordo com projeções 
dos blocos, superando os 14 milhões 
do ano anterior. No Sambódromo, 
as escolas de samba paulistanas 
realizarão um dos maiores desfiles 
carnavalescos do Brasil.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-descobrir-se-uma-ideia-de-negocio-pode-se-tornar-uma-empresa-de-sucesso/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-15-a-17-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-a-17-02-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/ralph-peter/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/marcas-criam-personas-para-otimizar-o-atendimento-ao-cliente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/voce-ja-tracou-um-plano-assertivo-para-atingir-suas-metas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/donos-de-pequenos-negocios-estao-otimistas-com-a-economia/
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OpiniãO
O copo meio cheio 

ou meio vazio 
da Educação

Um copo com água 
pela metade pode estar 
meio cheio ou meio 
vazio, depende do 
ponto de vista

Quem é da área de 
exatas, como eu, 
costuma ver os nú-

meros com muita descon-
fiança - e sempre precisam 
de dados complementares 
para dar embasamento. Vou 
explicar. Quando a Organi-
zação para a Cooperação 
e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE) divulgou 
o relatório Education at a 
Glance, uma reportagem pe-
gou um recorte da pesquisa 
e comemorou o dado que 
mostra que, no Brasil, um 
diploma de nível superior 
pode significar um aumento 
de até 156% no salário. 

Com pós-graduação, é 
possível ter um rendimento 
mais de quatro vezes maior 
(350%) na comparação 
com quem só tem o Ensino 
Médio. Esses números são 
verdadeiros - e excelentes 
para as mais de duas mil Ins-
tituições de Ensino Superior 
espalhadas pelo país. O que 
a reportagem não apresen-
tou é que esses números 
podem ser péssimos para 
o Brasil. 

Por quê? Porque a média 
entre os países da OCDE é 
de um salário 40% maior 
para quem concluiu a gradu-
ação. A renda maior propor-
cionada pela escolaridade 
é uma prova de como a 
sociedade brasileira ainda é 
desestruturada e desigual. 
O Brasil é hoje um dos pa-
íses da OCDE com o maior 
número de habitantes sem 
diploma do Ensino Médio 
(52% dos adultos) - e onde 
apenas 15% da população 
tem formação superior.

Pesquisadores de Edu-
cação usam um conceito 
da economia para explicar 
esse cenário: é o chamado 
signalling model, desenvol-
vido na década de 1970 pelo 
Nobel de economia cana-
dense Michael Spence. Ao 
ter um diploma de Ensino 
Superior — algo que mais 
de 80% da população brasi-
leira não tem — um jovem 
já apresenta um diferencial 
na hora da busca por um 
emprego. E o potencial de 
ganhos é ainda maior se ele 
cursou uma graduação em 
uma instituição vista como 
prestigiada pelo mercado 
de trabalho.

O Ensino Superior in-
fluencia gerações. Crianças 
com pelo menos um dos 
pais diplomado têm 60% de 
chances de chegar à univer-
sidade, probabilidade que 
cai para 15% quando os pais 
não completaram o Ensino 
Médio. E essa influência 
chega inclusive à saúde. 
Um homem de 25 anos que 
frequentou faculdade pode 
esperar viver quase oito 
anos mais do que seu par de 
pouca escolaridade. Entre 
as mulheres, a diferença 
é de 4,6 anos, segundo o 
relatório da OCDE.

Podemos dizer que, com a 
evolução da Educação a Dis-
tância (EAD) no Brasil, uma 
maior parcela da população 
conseguiu ter acesso a uma 
graduação, seja pelo custo 
mais baixo, menor barreira 
de distância ou, ainda, a 
possibilidade de conciliar 
o estudo com o trabalho. O 
Censo da Educação Supe-
rior do Ministério da Edu-
cação mostra que o acesso à 
graduação vem evoluindo: o 
número de alunos cursando 
o Ensino Superior no Brasil 
aumentou 44,6% entre 2008 
e 2018. 

No ano passado, cerca de 8 
milhões de pessoas estavam 
na faculdade (75%, em insti-
tuições privadas). Estamos 
no caminho certo, mas ainda 
muito longe do ideal. Não 
nos deixemos enganar por 
números isolados. É preciso 
ver os dois lados da moeda 
e fazer comparações antes 
de começar a comemorar. 
E não adianta comparar a 
gente com nós mesmos. Por 
exemplo, ter um diploma e 
ganhar o dobro da média 
da população brasileira 
pode não representar muita 
coisa. 

Quem recebe mais que R$ 
5.214 por mês já está entre 
os 10% mais ricos do Brasil. 
Isso é quase sete vezes mais 
do que a média do rendi-
mento real de metade da 
população, que é de apenas 
R$ 754, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostragem 
de Domicílio (Pnad), do 
IBGE. Entre os países da 
OCDE, o rendimento mé-
dio mensal é equivalente a 
quase R$ 7 mil.

Esses são alguns exem-
plos de que o mesmo nú-
mero pode ser bom ou ruim. 
Depende se você enxerga 
o copo meio cheio ou meio 
vazio.

(*) - É presidente da Divisão de 
Ensino da Positivo Educacional.

Paulo Arns da Cunha (*)

Falta de regras simplificadas 
dificulta a implantação da 

LGPD por pequenas empresas
Roberto Mayer (*)

Ainda mais precária é a situação 
nas MPEs (Micro e Pequenas 
Empresas), onde a maioria 

sequer possui conhecimento das exi-
gências que a lei impõe.

Inspirada na legislação europeia sobre 
proteção de dados pessoais, a LGPD 
exige uma mudança de cultura para 
todas as empresas: desde o microem-
preendedor individual que mantém 
cadastro de seus clientes apenas, até 
os laboratórios farmacêuticos de grande 
porte, que contam com programas de 
fidelidade para vender diretamente 
aos pacientes, passando por bancos e 
bancas, em todos os ramos de atividade.

Além desse ‘salto cultu-
ral’, a LGPD contempla, 
na sua própria redação, 
a exigência da criação e 
operacionalização de uma 
Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (co-
nhecida pela sigla ANPD), 
que até o momento tem 
sido conduzida de forma 
tímida. Ela já foi criada por 
decreto, mas está longe de 
estar em operação. Além 
da indicação dos seus 
membros, conselhos etc. 
será necessário definir 
os detalhes de todas as 
regras que a LGPD estabelece.

Por exemplo, por sugestão das enti-
dades do setor de Tecnologia da Infor-
mação, como a Assespro, a LGPD prevê 
regras simplificadas para as MPEs. 

Caberia à ANPD realizar audiências 
públicas para discutir e, posteriormen-
te, regulamentar detalhes como estes. 
Entretanto, até o momento, os sinais 

referentes à execução 
dessas tarefas não são 
suficientemente con-
sistentes para acreditar 
que estarão concluídos 
até agosto.

Essa situação apenas 
serve para prejudicar o 
processo decisório das 
empresas. Se persistir 
a realidade mapeada no 
final de 2019, a LGPD en-
trará em vigor sendo des-
cumprida pela maioria 
absoluta das empresas, 
adicionando mais uma 
variável ao ambiente de 

insegurança jurídica.

Ainda em 2019, foi apresentado no 
Congresso Nacional, um projeto de lei 
adiando a entrada em vigor da LGPD 
por mais dois anos. Em linguagem co-

loquial, trata-se apenas de ‘empurrar 
o problema com a barriga’.

O cerne da questão está na necessi-
dade de educar os empreendedores e 
profissionais responsáveis pela gestão 
de empresas de todos os portes em 
relação aos desafios da LGPD. Advo-
gados, especialistas em compliance, 
instituições de ensino e associações 
de classe vem se esforçando com esse 
objetivo. No entanto, as pesquisas re-
velam tratar-se de alguns copos d’água 
numa pedra quente: sua temperatura 
não muda.

A tramitação da LGPD no Congresso 
Nacional começou muito antes da atual 
gestão no governo federal. Ainda assim, 
o atual Poder Executivo terá papel 
decisivo, seja por ação ou omissão, ao 
longo deste ano de 2020 para sabermos 
se a LGPD, afinal pegará ou não. Quem 
viver verá!

(*) É diretor-adjunto da Assespro Nacional 
vice-presidente da ALETI (Federação 

Iberoamericana de Entidades de Tecnologia 
da Informação e Comunicação)

No último trimestre de 2019, diversas pesquisas de mercado revelaram que a maioria das empresas 
está longe de concluir os preparativos para se adaptar às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), já sancionada e programada para entrar em vigor em agosto próximo.
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News@TI
Núcleo de Inovação

@Foi inaugurado em Florianópolis (SC), o Núcleo de Inovação 
da Soprano, denominado Espaço Fidati. O projeto de open in-

novation tem parceria da Fundação CERTI (Centros de Referência 
em Tecnologias Inovadoras). O objetivo é desenvolver novas soluções 
para o mercado junto a startups, aproximando ainda mais a Soprano 
da tecnologia e da inovação. Com investimento que ultrapassa R$ 500 
mil, o Núcleo de Inovação da Soprano vai contemplar, inicialmente, 
a unidade Soprano Fechaduras e Ferragens, com o objetivo de faci-
litar a vida das pessoas gerando a melhor experiência em acesso e 
segurança (www.soprano.com.br). 

Cursos de TI mais valorizados pelas empresas
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O
neCom o surgimento de novas empre-

sas de tecnologia no Brasil e negócios 
cada vez mais disruptivos digitalmente, 
estima-se que neste ano, mais uma vez, 
cerca de 70 mil vagas ficarão sem pre-
enchimento na área de TI. O número 
de profissionais formados anualmente 
- 45 mil - pelas universidades ainda 
esta longe da demanda total que o 
mercado necessita e isso tem feito com 
que muitas companhias capacitem seus 
profissionais por meio de treinamento 
intensivo em determinados cursos de 
programação.

De acordo com a Digital Innovation 
One, maior ecossistema open education 
do Brasil para desenvolvedores de sof-
tware, em recente pesquisa com seus 
estudantes, mesmo dentro das univer-
sidades, tem sido um grande desafio 
encontrar profissionais que estejam 
qualificados para as vagas. “A acirrada 
competição global dos negócios e busca 
pela inovação exige contínua adoção 
da evolução tecnológica, deixando o 
modelo de aprendizagem tradicional 
defasado em relação às reais necessi-
dades do mercado de trabalho.”, revela 
Iglá Generoso, CEO da startup.

Com base nas buscas feitas pelas 
empresas do tipo de qualificação neces-
sária para o preenchimento de vagas, 
a Digital Innovation One realizou um 
mapeamento e identificou quais são os 
cursos mais exigidos pelas empresas 
e tendências para 2020. Todos podem 
ser feitos online e de forma gratuita:

Confira quais são eles:

Javascript
 Quer chamar atenção das empresas 

e startups millennials? Então saiba que 
seu conhecimento de Javascript deve 
estar afiado. Graças às soluções web 
cada vez mais interativas e refinadas, 
os usuários elevaram seu nível de exi-
gência em serviços, exigindo cada vez 

mais dos desenvolvedores, que devem 
entregar muito mais do que trabalhos 
triviais. Outro fator importante é que 
Javascript é o conhecimento essencial 
para o desenvolvedor de software avan-
çar para tornar-se um desenvolvedor 
full-stack completo e atuar com Reac-
tJS, React Native, Angular e Node.js. 

Java
 Altamente requisitados por empresas 

tradicionais, Java tornou-se uma pode-
rosa plataforma de desenvolvimento. 
O motivo: é uma linguagem portável 
para qualquer sistema operacional e 
tem grande variedade de frameworks 
que visam facilitar o trabalho do de-
senvolvedor para criar aplicações para 
desktop, celular, cartão, web, televisão 
digital, etc. Aos profissionais de TI, cabe 
uma especialização nesta linguagem de 
programação.

Phyton
 Com a ascensão da ciência de dados, 

apontada como a mais promissora área 
do TI pelo Fórum Econômico Mundial, 

a linguagem Phyton é muito valorizada 
pelas companhias brasileiras. Funda-
mentalmente estatística e com menor 
complexidade de aprendizado, nasceu 
no Centro de Matemática e Ciência de 
Computação, localizado em Amsterdã, 
e tem impulsionado a migração de ma-
temáticos e economistas para a área da 
tecnologia.

Generoso destaca ainda que “a nova 
geração de desenvolvedores de softwa-
re precisa estar preparada para essas 
linguagens, porém ter uma base concei-
tual sólida em arquitetura, agilidade e 
padrões de desenvolvimento de softwa-
re é fundamental. Isso permite que o 
desenvolvedor domine mais linguagens 
e não perca oportunidades de cresci-
mento profissional nas tecnologias que 
transformarão o mercado global”.

Os interessados em realizar os cursos 
gratuitos de Javascript, Java, Phyton ou 
de outras linguagens de programação 
podem fazer o cadastro pelo endereço: 
http://digitalinnovation.one.
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“Se persistir a 
realidade mapeada 
no final de 2019, 
a LGPD entrará 
em vigor sendo 
descumprida pela 
maioria absoluta 
das empresas, 
adicionando mais 
uma variável 
ao ambiente de 
insegurança jurídica.



O que fazer quando a 
empresa está na UTI?

No mundo empresarial 
sempre acontecem 
altos e baixos

Uma empresa que es-
teve no topo por um 
longo tempo, pode 

se deparar, de repente, com 
uma grande crise, enfrentar 
dificuldades financeiras, ou 
até mesmo correr o risco 
de ter que requerer a uma 
recuperação judicial, ou 
eventualmente, ir à falência. 

Uma empresa é como um 
ser vivo e orgânico e que se 
assemelha muito com o ser 
humano, tanto no que se re-
fere a gestão de seus hábitos 
e das práticas de atitudes 
saudáveis, como na preven-
ção e cuidados que devem 
ser tomados para possibilitar 
uma vida longa e prazerosa. 

Toda pessoa que se preser-
va, realiza exercícios físicos, 
mantém uma alimentação ba-
lanceada, equilibra trabalho e 
lazer, se permite momentos 
de reflexão, estabelece me-
tas pessoais para si e para 
sua família, cultiva políticas 
financeiras para o seu patri-
mônio, pensando no presente 
e no futuro. 

E toda vez que desvios 
acontecem, ela ou ele procu-
ram seu médico, seu prepara-
dor físico, seu nutricionista, 
seu psicólogo ou seu banco 
para promover os devidos 
ajustes. 

Uma empresa é extrema-
mente semelhante. Requer 
boas práticas de gestão, 
balanço adequado entre suas 
receitas e despesas, deve 
possuir um bom clima no seu 
ambiente de trabalho, com 
respeito, porém, que seja leve 
e descontraído, estabelecer 
metas estratégicas para ser 
sustentável e perene e bus-
car o equilíbrio econômico-
-financeiro que necessita. 

Da mesma forma como o 
ser humano, constantemen-
te a empresa emite sinais: 
desvios de rota em relação 
às suas estratégias previa-
mente definidas, não cum-
primento de metas físicas 
ou financeiras, deterioração 
do ambiente e do clima de 
trabalho, baixa atratividade 
para novas contratações, 
perda de funcionários para o 
mercado ou para a concorrên-
cia, perda de resultado, piora 
da sua condição financeira e 

de caixa, comprometimento 
econômico e patrimonial. 

Aos primeiros sinais, as em-
presas deveriam iniciar seu 
processo de correção de rota 
e de ajustes de suas práticas 
inadequadas ou ineficientes. 
Lamentavelmente em muitos 
casos essas correções vêm 
tardias e/ou sem eficácia, 
motivadas por egos inflados, 
por conflitos internos entre os 
gestores, falta de uma estra-
tégia definida, falta de costu-
me para lidar com situações 
difíceis e inusitadas, e muitas 
vezes, mesmo, por falta de 
capacitação ou competência 
para trabalhar problemas que 
fujam da rotina habitual. 

Quando uma situação críti-
ca acontece em uma corpora-
ção, seus donos e acionistas 
muitas vezes desconhecem 
como reverter o cenário. É 
comum nesses momentos 
buscarem a ajuda e suporte 
externo de uma consultoria 
empresarial, que imaginam 
tenha o dom de “transfor-
mar sapo em príncipe”, em 
um curto período. Milagres 
não acontecem com tanta 
facilidade. 

Muitas vezes o paciente 
já está na UTI, e a reversão 
é possível, porém crítica e 
arriscada. E provavelmente 
as correções deverão ser 
cirúrgicas e radicais. Nossa 
recomendação é que, para 
manterem-se e preservarem-
-se as condições saudáveis 
de uma boa gestão, e evitar 
dessa forma surpresas de-
sagradáveis de fuga de rota, 
primeiramente que tenhamos 
a disciplina e a consciência 
que ter hábitos preventivos. 

Paralelamente nos manter-
mos alinhados com a estra-
tégia previamente definida, 
e que se estabeleça, e se 
acompanhe, de forma roti-
neira e com bastante rigor, 
indicadores de performance, 
que sejam os termômetros de 
controle das boas práticas e 
dos bons resultados. Ao me-
nor sinal de desvio, acenda o 
seu “alerta”. 

E, caso necessite de ajuda 
não espere ir para a UTI. As 
soluções serão mais eficazes 
e menos traumáticas. 

(*) - Formado pela Escola de 
Engenharia Mauá e pós-graduado 

em Administração de Empresas pela 
Mackenzie, é sócio-diretor da Exxe 

Consultoria Empresarial e Conselheiro 
Certificado pelo Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa. 

Marcos Sardas (*)

www.netjen.com.br
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D - Startups na Exposec
Pelo terceiro ano consecutivo a Abese lança um programa de seleção 
de startups do setor de segurança eletrônica, ou a ele relacionados, 
com a meta de identificar e promover negócios inovadores. As em-
presas selecionadas participarão da Ilha de Startups na maior feira 
de segurança da América Latina, a Exposec, que acontece de 14 a 
16 de abril, no São Paulo Expo. As startups que se inscreverem no 
programa poderão integrar também as ações do Comitê de Startups 
da associação, núcleo que promove interações entre empresas, roda-
das de negócios, mentorias e outras ações para empresas com esse 
perfil. As startups interessadas podem saber mais: (https://startup.
abese.org.br).

E - Distribuição de Tecnologia
A Cobli, empresa especializada em monitoramento de frotas com a utili-
zação de tecnologia de ponta, como IoT e Inteligência Artificial, planeja 
aumentar o tamanho de sua equipe em 2020, com a contratação de 70 
novos profissionais. Entre as áreas contempladas, estão os setores de 
engenharia de software e hardware, design, marketing e vendas. O ritmo 
de contratações reflete a necessidade do mercado por tecnologias que 
ajudam a diferenciar suas empresas, reduzir custos e assim se tornarem 
cada vez mais competitivas. Para saber mais sobre as vagas, é só acessar: 
(https://jobs.kenoby.com/cobli).

F - Digitalização na Saúde
A Sharecare, líder global em inovação e digitalização da saúde, 
recebeu 18 prêmios Digital Health Awards em 2019 pela Health 
Information Resource Center, que reconhece os melhores recursos 
de saúde digital para consumidores e profissionais da área no mun-
do todo. No Brasil desde 2016, a Sharecare tem foco em melhorar 
e impactar a saúde de funcionários, membros e dependentes de 
empresas, operadoras, entidades públicas e outros, além de reduzir 
custos clínicos e médicos através da combinação de uma das me-
lhores plataformas digitais com soluções e programas de atenção 
primária e coordenação de cuidados efetivos. Saiba mais em (www.
sharecare.com.br).

A - Alta Performance
Recentemente foi divulgada mais uma edição do ranking TOP 500 de 
supercomputadores, que classifica os computadores de alta performance 
no mundo. Fazem parte desta lista três supercomputadores brasileiros: 
o Santos Dumont, pertencente ao Laboratório Nacional de Computação 
Científica (LNCC); o Fênix, da Petrobras; e o Ogbon, do Senai Cimatec 
da Bahia. Os três são considerados os maiores do Brasil e da América 
Latina, e foram construídos pela Atos, líder mundial em transformação 
digital. São empregados para pesquisas científicas em múltiplas áreas e 
com grandes volumes de dados, como meteorologia, geologia, medicina, 
Óleo & Gás, física etc. Para mais informações, visite: (atos.net). 

B - Design Calçadista 
Com inscrições abertas, o 3º Acesso – Desafio Kisafix de Design Calçadista 
aborda um tema essencial, que tem mudado a forma como indústrias do 
mundo inteiro trabalham. A sustentabilidade, seja no pilar econômico, 
cultural, ambiental ou social, deverá ser o fio condutor dos projetos 
inscritos no concurso. E para avaliar quem melhor criou a partir desses 
pré-requisitos, a Killing convidou uma comissão julgadora altamente 
qualificada. Para se inscrever no concurso é preciso ser profissional 
atuante na área de moda, designer ou correlata do mercado brasileiro 
de calçados e realizar o preenchimento da ficha de inscrição no hotsite 
(www.kisafix.com/acesso). Os finalistas serão divulgados no dia 4 de 
abril e terão até 3 de junho para entregar o protótipo à Killing. 

C - Licitações e Fraudes
A Escola de Magistrados da Justiça Federal e o TRF3 promovem semi-
nário internacional no qual especialistas do Brasil, da Coreia do Sul e da 
Rússia vão debater sobre Licitações Públicas e Fraudes. Será realizado 
no dia 3 de março, das 9h às 13h, na modalidade presencial, no auditório 
do edifício-sede do TRF3, na Av. Paulista, 1.842, 25º andar, com tradu-
ção simultânea. Sob a coordenação do Desembargador Federal Fausto 
De Sanctis, o evento tem como público-alvo Magistrados, membros do 
Ministério Público, agentes policiais, servidores e advogados. Palestras 
dos professores da Universidade Estatal de Moscou; da Universidade 
Nacional de Seul; da PUC-SP; e da USP. Inscrições pelo site (www.trf3.
jus.br/semag).

G - Farmácia Inteligente
Considerado um dos maiores eventos do setor farmacêutico do Brasil, o 
Abradilan Conexão Farma chega em sua 16ª edição repleto de novidades e 
com uma grade de conteúdo completa e atual. Acontece entre os dias 17 e 19 
de março, no Expo Center Norte, com mais de 100 expositores da indústria 
farmacêutica, Higiene & Beleza, nutrição e serviços. Foi desenvolvido um 
projeto chamado “Farmácia Inteligente” onde o foco principal é apresentar 
novas experiências ao varejo, mostrando as mais variadas maneiras de expor 
produtos em uma loja na visão de grandes especialistas, e ainda, revelar as 
possibilidades mais inteligentes e inovadoras que já estão sendo utilizadas 
no varejo mundial. Informações: (www.abradilanconexaofarma.com.br). 

H - Prêmio por Tecnologias
A Offshore Tecnhnology Conference (OTC) anunciou que a Petrobras 
é a vencedora do principal prêmio de tecnologia da indústria mundial 
de petróleo e gás, o Distinguished Achievement Award for Companies, 
concedido anualmente pela instituição. A premiação reconhece o con-
junto de inovações desenvolvidas para viabilizar a produção no campo 
de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos. Para tornar esse projeto 
realidade, a companhia desenvolveu uma série de tecnologias para um 
cenário que combina condições desafiadoras, como águas ultraprofun-
das e reservatórios localizados abaixo da camada de sal, submetidos a 
elevados níveis de pressão, assim como alta presença de gás carbônico.  

I - Programa de Estágios
A Sanofi, maior multinacional farmacêutica do mercado brasileiro, está 
com inscrições abertas para 50 vagas de estágio para suas unidades em São 
Paulo, Suzano e Campinas. São aceitos estudantes dos cursos de: tecnologia 
como ciência da computação, análise de sistemas, sistemas de informação; 
administração; marketing; contabilidade; economia; engenharia; matemática; 
estatística; comunicação; jornalismo; publicidade; e psicologia. A Sanofi valoriza 
a diversidade e considera a contratação de candidatos independentemente de 
gênero, etnia, orientação sexual, religião, nacionalidade, idade ou deficiência. 
Inscrições devem ser feitas no site: (www.ciadeestagios.com.br/sanofi).  

J - Tempo de Mudanças
Nos dias 24 e 25 de março, no Hotel Unique, o Deloitte Industry Transfor-
mation Cycle (ITC) vai integrar todo o ecossistema das transformações 
que impactam as empresas e a sociedade, em dois dias de atividades 
simultâneas e intensas. Será uma experiência única para você acessar 
o melhor dos conteúdos da própria Deloitte e de diversos parceiros, 
do Brasil e de todo o mundo, que vêm a São Paulo para compartilhar 
conhecimento com quem quer liderar nesse novo ciclo de mudanças. 
Uma síntese de todo conhecimento sobre tendências que transformam 
organizações em todos os setores. Outras informações: (https://www.
sympla.com.br/deloitte-industry-transformation-cycle-itc__768068).

É uma marca histórica para o empreendimento binacional, 
líder mundial em geração de energia limpa e renovável.

A usina de Itaipu atingiu na nexta sexta-feira (14),  2,7 
bilhões de  megawatts-hora de energia acumulada, um 
recorde desde o início da operação da hidrelétrica, em 
maio de 1984. É uma marca histórica para o empreendi-
mento binacional, líder mundial em geração de energia 
limpa e renovável, que reforça a importância estratégica 
da hidrelétrica para o desenvolvimento sustentável e a 
segurança energética do Brasil e do Paraguai.

Em 2023, quando o tratado entre os países completará 
50 anos e o anexo C, que trata das bases financeiras, será 
revisado, Itaipu provavelmente terá já cravado 3 bilhões 
de megawatts-hora de energia acumulada. Esse índice que 
dificilmente outra usina no mundo conseguirá alcançar, 
nem mesmo aquelas que começaram a produzir antes da 
binacional, diz Itaipu. 

A usina deTrês Gargantas, na China, por exemplo, a maior 
do mundo em potência instalada, considerando a média de 
produção dos últimos seis anos, alcançaria Itaipu apenas em 
2347. Atualmente, Itaipu é responsável por atender quase 
15% do mercado brasileiro de energia elétrica, e 93% do 
Paraguai. Os 2,7 bilhões de megawatts-hora produzidos 
ao longo de 35 anos de operação seriam suficientes para 
abastecer todo o planeta por 43 dias (ABr). 

Presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco.

A estatal não informou 
quantas equipes já 
foram contratadas. 

Segundo Castello Branco, 
o plano de contingência 
vai durar até que termine 
a greve. “O tempo que for 
necessário. Enquanto durar 
a greve o plano de contingên-
cia funciona”.

A paralisação dos petro-
leiros começou no dia 1 de 
fevereiro, mas segundo o 
presidente da estatal, a pro-
dução não sofreu impacto. 
“Nenhuma gota de petróleo 
deixou de ser produzida”, 
garantiu. O movimento con-
testa as mil demissões feitas 
pela Petrobras na Fábrica 
de Fertilizantes Nitrogena-

Nesta segunda-feira (17), 
vence o prazo para os proprie-
tários de veículos com placa 
final 5 efetuarem o pagamento 
à vista, sem desconto, do IPVA 
2020. Quem optou por recolher o 
imposto em três vezes, também 
deve ficar atento e recolher a 
segunda cota na segunda-feira. 
O calendário segue até 24/2 
para os veículos com placa final 
0, desconsiderando os finais de 
semana. 

Para efetuar o pagamento, 

basta o contribuinte se dirigir 
a uma agência bancária cre-
denciada com o número do 
Renavam (Registro Nacional de 
Veículo Automotor), e realizar o 
recolhimento do IPVA 2020. Os 
pagamentos podem ser feitos nos 
terminais de autoatendimento, 
no guichê de caixa, pela internet, 
débito agendado ou outros canais 
oferecidos pela instituição ban-
cária para fazer o pagamento. O 
IPVA também pode ser pago em 
casas lotéricas (AC/SFP). 
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Petrobras continuará a contratar 
equipes de contingência

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse, na sexta-feira (14), que a empresa vai continuar 
a contratação de equipes de contingência, se houver necessidade, para garantir a produção de petróleo e 
gás durante a greve dos petroleiros

houvesse discussão com as 
lideranças sindicais.

Castello Branco deu as de-
clarações na saída do Hotel 
Fairmont, em Copacabana, 
onde participou de uma reu-
nião. Ele não informou com 
quem se reuniu. O executi-
vo da Petrobras negou que 
tenha se encontrado com o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que também está no 
hotel para um compromisso 
de agenda no encontro do 
GRI Club Meeting: Perspec-
tivas Econômicas para 2020, 
que reúne empresários. “Não 
vim para o Paulo Guedes, 
não. Vim para uma reunião 
aqui. Foi pura coincidência”, 
disse (ABr)..

dos do Paraná (Fafen-PR). 
Os petroleiros dizem que a 
estatal não respeita o acor-
do coletivo de trabalho. Os 
petroleiros criticam também 

a mudança, por parte da Pe-
trobras, da tabela de turnos 
ininterruptos dos trabalha-
dores com revezamento, 
em todo o país, sem que 

Itaipu atinge 2,7 bilhões de megawatts-hora, 
recorde desde 1984

Placa 5: pagamento integral do IPVA 2020 BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME nº 61.186.680/0001-74 - NIRE nº 35.3.0046248-3

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e na 
Instrução CVM nº 480, de 18 de novembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480/2009”) e em linha com as melhores práticas de governança 
corporativa, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data divulgou suas projeções para o exercício social de 2020 (“Projeções”).
Projeções

R$ Milhões 2020
Carteira de Crédito Total 30% 40%
Margem Financeira 1 3.800 4.100
Custo de Crédito 2 (1.400) (1.550)
Despesas não decorrentes de juros 3 (1.600) (1.700)
Alíquota efetiva de IR/CSLL 25% 35%
Amortização ágio líquido IR/CSLL 80

1. Inclui receita de operações de crédito + despesas de captação e derivativos + receita de prestação de serviços. 2. Inclui provisão de crédito líquida 
da recuperação + comissão de agentes. 3. Inclui despesa de pessoal + administrativa + operacional
Disponibilização das projeções
A apresentação com as projeções mencionadas neste Fato Relevante está disponível no site da CVM (http://www.cvm.gov.br) e também no site de 
relações com investidores do Banco (www.bancobmg.com.br/RI). Além disso, o item 11 (Projeções) do Formulário de Referência do Banco será 
atualizado, conforme os prazos previstos na Instrução CVM 480/2009. Embora os planos de crescimento e projeções de resultados apresentados acima 
sejam baseados em premissas da administração e em informações disponíveis no mercado até o momento, tais expectativas envolvem imprecisões e 
riscos difíceis de serem previstos, podendo, dessa forma, haver resultados ou consequências que diferem daqueles aqui antecipados. Essas informações 
não são garantias de performance futura. A utilização dessas expectativas deve considerar os riscos e as incertezas que envolvem quaisquer atividades 
e que estão fora do controle do Banco, e que incluem, mas não são limitados a habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus 
cronogramas, mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, infl ação, desintermediação 
fi nanceira, pressões competitivas sobre produtos, preços, mudanças na legislação tributária, entre outras. São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.

FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES NETO - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

BANCOBANCO
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Google Meu Negócio: gratuito e 
essencial para as empresas

A importância 
do PIS/PASEP e COFINS 

para o ICMS

Quando destacamos os 
tributos mais complexos 
do nosso ordenamento 
jurídico, sem dúvida 
não podemos deixar de 
falar sobre o ICMS, PIS/
PASEP e COFINS

E quando esmiuçamos 
os diversos institutos 
que envolvem os refe-

ridos tributos, devemos ana-
lisá-los separadamente, pois 
há inúmeras diferenças entre 
estes. Todavia, como em toda 
boa regra, há exceções. E 
neste artigo falaremos sobre 
alguns casos em que, para 
tributarmos corretamente o 
ICMS de determinados pro-
dutos, devemos nos atentar 
às disposições do PIS/PASEP 
e COFINS.
	 •	Medicamentos - Um 

dos casos que vincula o 
ICMS com o PIS/PASEP 
e COFINS é a tributação 
dos medicamentos, mais 
especificamente em re-
lação às listas Positiva, 
Negativa e Neutra. Estas 
listas estão diretamente 
vinculadas às referidas 
contribuições, confor-
me segue:

	 •	Lista Positiva: Isen-
to de PIS/PASEP e 
COFINS;

	 •	Lista Negativa: 
Abrangido pela Inci-
dência Monofásica de 
PIS/PASEP e COFINS;

	 •	Lista Neutra: Tribu-
tação normal de PIS/
PASEP e COFINS.

E há diversos casos em 
que a tributação do ICMS 
varia de acordo com a lista 
a que o produto pertence. 
Como exemplo, podemos 
citar o Convênio ICMS 
nº 142/2018 que, em seu 
Anexo XIV, traz a relação 
de medicamentos que são 
abrangidos pelos regimes 
de substituição tributária 
e de antecipação. E nesta 
relação, além de outras in-
formações, podemos encon-
trar o tipo de lista em que o 
medicamento se enquadra.
	 •	C o n v ê n i o  I C M S 

34/2006 - Outro caso 
de vínculo entre o ICMS 
e o PIS/PASEP e CO-
FINS é em relação ao 
Convênio ICMS 34/2006, 

que dispõe sobre a de-
dução da parcela das 
contribuições para o 
PIS/PASEP e a COFINS, 
referente às operações 
subsequentes, da base 
de cálculo do ICMS nas 
operações com os pro-
dutos indicados na Lei 
Federal nº 10.147/2000.

Os produtos indicados na 
referida lei são os farma-
cêuticos, de perfumaria, de 
toucador ou de higiene pes-
soal. E estes produtos são 
abrangidos pela Incidência 
Monofásica do PIS/PASEP e 
COFINS, instituto este que 
determina um recolhimento 
majorado no início da cadeia 
de comercialização, pela 
pessoa jurídica industrial 
ou importadora, de modo 
que nas demais saídas, pelos 
distribuidores e varejistas, 
não haja recolhimento - é 
bastante semelhante à subs-
tituição tributária, mas com 
algumas ressalvas. 

E a dedução do valor 
das contribuições de que 
trata o Convênio 34/2006 
é justamente para que o 
valor majorado, resultado 
do regime de incidência 
monofásica, não aumente 
consideravelmente a base 
de cálculo do ICMS.

Diante disso, é de suma 
importância que os produ-
tos sejam tributados corre-
tamente, pois a dedução de 
que trata o Convênio ICMS 
34/2006 só é aplicada aos 
produtos disposto na Lei 
Federal nº 10.147/2000, 
abrangidos pelo regime 
monofásico do PIS/PASEP 
e COFINS.

Estes são apenas alguns 
exemplos das diversas rela-
ções existentes não só entre 
o ICMS e o PIS e COFINS, 
mas com os demais tributos, 
o que reforça a importância 
de uma análise sistemática 
do nosso ordenamento 
jurídico tributário, e ainda 
mais de uma consultoria 
especializada, de modo que 
o contribuinte não se depare 
com possíveis óbices fiscais.

(*) - É Consultor Tributário na 
Systax, empresa de inteligência 

fiscal (www.systax.com.br).

Lucas Moreira (*)

O Ministério da Agricul-
tura foi informado que o 
Kuwait passará a importar 
carne bovina do Brasil. 
“Mais uma boa notícia de 
abertura de mais um mer-
cado para a carne bovina 
brasileira: o Kuwait, país 
que visitamos em setem-
bro, quando iniciamos 
essa conversação. Hoje 
veio a boa notícia de mais 
um mercado para a carne 
bovina brasileira”, afirmou 
a ministra Tereza Cristina.

O Kwait foi um dos países 
em que a ministra esteve 
em setembro do ano pas-
sado, durante a missão ao 
Oriente Médio. Atualmen-
te a carne de frango (in 

natura) é o produto agro-
pecuário brasileiro mais 
comprado pelo Kuwait. 
Em 2018, foram importa-
das 122.945 toneladas, o 
equivalente a US$ 185,7 
milhões.

O Brasil também exporta 
para o Kuwait milho, suco 
de laranja, café solúvel, 
farelo de soja, café verde, 
carne de frango (industria-
lizada), carne de pato (in 
natura), castanha de caju e 
carne de peru (in natura). 
No ano passado, as expor-
tações agropecuárias para 
o Kuwait totalizaram US$ 
209,4 milhões, o equiva-
lente a 215.463 toneladas 
(Mapa).

Aumentou o 
número de 
alvarás para 
empreendimentos 
verticais

De acordo com as últimas 
informações disponibiliza-
das pela Prefeitura do Mu-
nicípio de São Paulo, compi-
ladas pela Fipe em parceria 
com a Abrainc - Associação 
Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias, o número de 
alvarás concedidos na cidade 
para construção de novos 
empreendimentos verticais 
totalizou 909 projetos apro-
vados ao longo de 2019, 
constituindo novo recorde 
da série histórica. 

Com base nesses resulta-
dos, o Indicador Anteceden-
te do Mercado Imobiliário 
- que acompanha a variação 
do volume acumulado de 
alvarás concedidos em 12 
meses - encerrou o ano com 
alta de 29,1% em São Paulo. 
Trata-se do segundo ano con-
secutivo de crescimento do 
indicador na capital paulista 
(em 2018, o crescimento re-
gistrado foi de 36,4%), após 
um triênio marcado pela 
queda no volume de projetos 
aprovados (2015-2017). 

Em termos de distribuição 
regional, a maior parte dos 
alvarás envolveu novos em-
preendimentos verticais na 
Zona Leste (43,6%), seguida 
pela Zona Norte (19,7%), 
Zona Sul (19,3%), Zona Oes-
te (14,5%) e Centro (3,0%). 
O ano também foi marcado 
pelo crescimento na quan-
tidade de novos projetos na 
Zona Norte (+42,1%), Zone 
Oeste (+45,1%) e Centro 
(+35,0%) - (Fonte: Abrain-
c-Fipe).

As micro e peque-
nas empresas podem 
buscar na atuação 

socialmente responsável um 
diferencial de mercado que, 
entre outros benefícios, as 
credencia a ser fornecedoras 
de grandes empresas que 
adotam essa forma de gestão 
como critério de seleção. 

Além disso,  práticas 
empresariais socialmente 
responsáveis dão credibi-
lidade à gestão do negócio 
e facilitam na obtenção de 
crédito.

Considerando que a res-
ponsabilidade social empre-
sarial pode e deve fazer parte 
da estratégia de qualquer 
tipo de negócio, conheça 
cinco dicas que podem te 
ajudar a inserir condutas e 
ações de responsabilidade 
social em sua empresa. 
 1) Prefira contratar 

mão de obra local - 
A prática de contratar 
colaboradores da sua 
comunidade ajuda no 
desenvolvimento local 
por meio da geração 
de emprego e renda e 
é bem vista por todos, 
estimulando o bom 
relacionamento com 
a comunidade. Além 
disso, ao trabalhar 
perto de casa, os cola-
boradores geralmente 
faltam menos e che-
gam menos cansados 
ao local de trabalho, 
tornando-se mais pro-

Práticas empresariais socialmente responsáveis dão 
credibilidade à gestão do negócio.

Maria Carolina Avis (*)

Uma coisa é fato: se uma 
empresa não está no Goo-
gle, é a mesma coisa de não 
existir. 

E já que tudo começa 
com o usuário fazendo a 
busca de algum termo no 
maior buscador do mundo, 
é importante que as marcas 
tenham uma presença on-li-
ne para que sejam encontra-
das. Afinal, imagina quantos 
negócios serão perdidos se 
alguém pesquisar o nome 
da sua empresa no Google 
e não encontrar nada? O 
consumidor cada vez mais 
toma decisões de compra 
após ter feito uma pesquisa.

Mas a dúvida é: como 
estar no Google quando um 
usuário busca por um termo 
que tenha a ver com a minha 
marca ou até mesmo quando 
pesquisa o nome da minha 
empresa? Existe uma forma 
muito efetiva, funcional, de 
uso intuitivo e o melhor, 
gratuita! Uma ferramenta 
nativa do próprio Google: o 
Google Meu Negócio.

Divulgação

Bianca Canzi (*) 

A estabilidade pré-aposentadoria é uma ga-
rantia de emprego para que o trabalhador que 
está perto de se aposentar não seja mandado 
embora sem justa causa. 

Visa preservar sua fonte de renda, visto que cer-
tamente encontraria dificuldades para reinserção 
no mercado de trabalho acaso fosse dispensado 
em razão da idade, com possibilidade, ainda, de 
perder a qualidade de segurado e, via de conse-
quência, o direito ao benefício previdenciário. 

Esta garantia não está prevista na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT). A garantia é firmada 
através das chamadas cláusulas de estabilidade, 
previstas em acordo ou Convenção coletiva e vale 
apenas para demissão sem justa causa. A esta-
bilidade é um direito concedido ao trabalhador 
que lhe permite permanecer no emprego, mesmo 
contra a vontade de seu empregador, desde que 
não exista uma causa objetiva que determine ou 
justifique sua dispensa. 

Para o empregado saber se tem direito a es-
tabilidade, primeiro ele deve fazer um cálculo 
do tempo de serviço para saber quando irá se 
aposentar e depois deverá solicitar a convenção 
coletiva do sindicato da categoria a que pertence 
e verificar se tem a cláusula de estabilidade. 

Assim, é a convenção coletiva da categoria 
profissional quem estipulará o prazo de quanto 
tempo antes de se aposentar, o trabalhador terá 
direito a estabilidade. O prazo é variável, tem 
categorias que preveem um ano, outras dois, 
mas tudo vai depender do que foi estipulado na 
convenção coletiva. 

Desta forma, caso o empregado que possui 
esta estabilidade seja dispensado sem justa 
causa, poderá ser reintegrado na empresa ou 
poderá receber os salários equivalentes entre 
o período da dispensa e a data que completará 
os requisitos para se aposentar. 

(*) - É advogada de Direito do Trabalho do escritório 
Aith, Badari e Luchin Advogados. 
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Cinco dicas para responsabilidade 
social nos pequenos negócios

O conceito de Responsabilidade Social nas empresas está relacionado com a ética e a transparência 
na gestão dos negócios e deve ser refletido nas decisões do dia a dia que podem causar impactos na 
sociedade, no meio ambiente e no futuro do seu próprio negócio

meio ambiente são 
recorrentes nos dias 
atuais e por isso de-
vem ser consideradas 
como fundamentais 
para uma boa prática 
de Responsabilidade 
Social Empresarial. 
Ao minimizar os im-
pactos negativos que 
sua empresa provoca 
na sociedade, você co-
labora positivamente 
para a conservação do 
meio ambiente e ainda 
conquista a simpatia 
do seu cliente. Uma 
boa gestão de resíduos 
também permite eco-
nomia, pois a empresa 
acaba desperdiçando 
menos matéria prima 
e insumos;

 5) Divulgue suas ações 
de responsabilidade 
social - Na hora de 
planejar suas ações de 
marketing e divulgação 
da sua empresa, não 
deixe de fora o que tem 
feito para se tornar uma 
empresa socialmente 
responsável.  Mostre 
que sua empresa não 
se preocupa apenas em 
gerar lucro e que investe 
em ações sustentáveis. 
Dessa forma, é possível 
atrair novas oportuni-
dade de negócios com 
clientes que comparti-
lham dos mesmos valo-
res que a sua empresa 
(AI/SEBRAE). 

dutivos. Os custos 
com deslocamentos 
também diminuem por 
causa da proximidade 
do local de trabalho;

 2) Prefira contratar 
fornecedores da 
sua comunidade - A 
mesma sugestão aci-
ma vale também para 
os fornecedores. Ao 
contratar fornecedo-
res locais, você gasta 
menos com transporte 
de matérias primas e 
insumos e ganha na 
agilidade das entregas, 
além de estimular o 
desenvolvimento de 
outros pequenos ne-
gócios localizados na 
sua região. Se você 
possui uma pequena 
fábrica de bolsas, por 
exemplo, pode adqui-
rir os arremates feitos 
por uma cooperativa 
de costureiras local;

 3) Cumprimento das 
leis trabalhistas - 
Pode parecer óbvio, 
mas respeitar as leis 
trabalhistas é uma pos-
tura de responsabilida-
de social da empresa, 
pois demonstra que 
o empresário valoriza 
seus empregados e 
colaboradores. Tenha 
em mente que em-
presas que valorizam 
seus funcionários va-
lorizam, na verdade, 
a si mesmas. Ao esta-
belecer uma relação 
saudável dentro da 
empresa, você con-
segue ter uma gestão 
mais tranquila do seu 
negócio e mantém seu 
empregado estimulado 
e motivado no ambien-
te de trabalho;

 4) Faça uma boa gestão 
de resíduos - As ques-
tões que envolvem o 

Trata-se de uma funciona-
lidade que opera para que 
o usuário tenha uma boa 
experiência ao pesquisar 
uma palavra-chave. Se ele 
pesquisa pelo nome de sua 
empresa isso significa que 
busca informações a seu 
respeito. No Google Meu 
Negócio é possível adicionar 
nome, telefone, atividades 
da empresa, site, catálogo 
de produtos, horário de 
funcionamento, fotos e ví-
deos, assim como também 
é possível que os usuários 
enviem avaliações, dúvidas 
e interajam entre si.

Além disso, o marketing 
digital tem um ponto muito 
positivo: a mensuração de 
dados. Você consegue saber 
quantas pessoas fizeram a 

busca de palavras-chave 
que resultaram em sua 
empresa, quantas pessoas 
ligaram em seu estabele-
cimento após terem feito 
uma pesquisa no buscador, 
quantas solicitaram rotas 
por meio do Google Maps, 
quantas fotos foram vistas, 
entre outras funcionalida-
des incríveis.

Para estar no Google não 
é preciso de investimento 
financeiro. O Google Meu 
Negócio pode e deve ser 
sua vitrine na web. Aposte 
em pequenas soluções que 
podem fazer com que seu 
negócio tenha uma presen-
ça on-line.

(*) - É professora de Marketing 
Digital do Centro Universitário 

Internacional Uninter. 

Trabalhador próximo da aposentadoria 
pode garantir estabilidade

Kuwait abre mercado para 
a carne bovina brasileira
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Crescimento 
da frota 

aeroagrícola
A aviação agrícola bra-

sileira entrou 2020 com 
2.280 aeronaves (2.265 
aviões e 15 helicópte-
ros), segundo números 
divulgados pelo Sindicato 
Nacional das Empresas de 
Aviação Agrícola (Sindag) 
durante a 30ª Abertura Ofi-
cial da Colheita do Arroz, 
em Capão do Leão, no Rio 
Grande do Sul. O resultado 
significa o incremento de 
86 aparelhos em 2019, 
uma alta de 3,99 % durante 
o ano. 

O que indica também 
a manutenção do ritmo 
de crescimento 2018, 
quando a frota (com 2.194 
aeronaves) havia tido um 
incremento de 3,74% em 
relação ao ano anterior 
(mais do que o dobro 
dos 1,54% de 2017). O 
balanço foi apresentado 
pelo diretor executivo 
do sindicato aeroagrícola 
durante um encontro com 
empresários, pilotos e 
dirigentes do setor.

O estudo ‘Frota Brasilei-
ra de Aeronaves Agrícolas 
- 2019’ abrange também 
o número de empresas 
aeroagrícolas (categoria 
SAE-AG, que são as pres-
tadoras de serviços aos 
produtores), que passou 
de 253 em 2018 para 267 
este ano – aumento de 
5,13% (superior aos 3,7% 
de crescimento em 2018) 
- (AI/Sindag).

YERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSYERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSYERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSYERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSYERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ nº. 01.924.030/0001-57

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos que
julgarem necessários. São Paulo, 14 de janeiro de 2020 A Diretoria

 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Ativo       31.12.2019       31.12.2018
Circulante
Disponibilidades 1.365.537,18 14.131,53
Títulos de Renda Fixa 39.592.383,97 38.880.103,26
Contas à Receber 569.320,82 533.987,09
Adiantamento a Fornecedores 300.000,00 -
Total do Ativo Circulante 41.827.241,97 39.428.221,88
Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 93.022.993,84 90.142.271,44
Imóveis 90.942.653,24 88.031.852,82
Impostos à Recuperar 992.755,66 1.022.833,68
Depósitos Judiciais 1.087.584,94 1.087.584,94
Permanente
Imobilizado 39.026,16 26.415,50
Móveis e Utensílios 130.452,39 113.000,38
Sistema de Processamento de Dados 5.086,50 5.086,50
Instalações 37.470,07 37.470,07
( - ) Depreciações Acumuladas (133.982,80) (129.141,45)
Total do Ativo Não Circulante 93.062.020,00 90.168.686,94
Total do Ativo 134.889.261,97 129.596.908,82

Passivo e Patrimônio Líquido       31.12.2019       31.12.2018
Circulante
Contribuições e Encargos a Recolher 59.732,68 52.850,56
Impostos à Pagar 122.152,74 157.566,33
Contas à Pagar 3.307.299,31 103.075,15
Provisão para Pagamento de Férias 13.700,55 12.999,24
Provisão para Imposto de Renda 882.358,81 546.739,97
Provisão para Contribuição Social 355.475,50 281.073,16
Total do Passivo Circulante 4.740.719,59 1.154.304,41
Não Circulante
Patrimônio Líquido
Capital Social 76.000.000,00 76.000.000,00
Reserva Legal 15.608.015,82 15.608.015,82
Outras Reservas 491.935,10 491.935,10
Reserva de Lucros 38.048.591,46 36.342.653,49
Total do Patrimônio Líquido 130.148.542,38 128.442.604,41

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 134.889.261,97 129.596.908,82

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
 em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Receita Operacional Bruta       31.12.2019       31.12.2018
Receitas de Locação de Imóveis 33.821.749,00 29.423.620,69
Lucro Bruto 33.821.749,00 29.423.620,69
Despesas e Receitas Operacionais
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (2.541.100,86) (3.062.322,17)
Despesas Financeiras (31,59) (226,11)
Despesas Tributárias (1.234.656,49) (1.076.004,46)
Despesas Imobiliárias (1.649.962,83) (1.111.011,20)
Outras Despesas Administrativas (4.008.136,97) (2.113.421,31)
Depreciações (4.841,35) (6.671,26)
Outras Despesas (2.476,35) -
Receitas Diversas 96,25 31.029,15
Receitas Financeiras 5.081.620,74 5.220.453,13
Resultado das Despesas
  e Receitas Operacionais (4.359.489,45) (2.118.174,23)
Lucro Antes do Imposto de Renda
  e da Contribuição Social 29.462.259,55 27.305.446,46
Provisão para Contribuição Social (1.461.498,92) (1.320.033,44)
Provisão para Imposto de Renda (3.952.169,17) (3.642.759,53)
Lucro Após o Imposto de Renda
  e a Contribuição Social 24.048.591,46 22.342.653,49
Saldo à Disposição da Diretoria 24.048.591,46 22.342.653,49

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

Mutações do Capital Reserva Outras Reservas
Patrimônio Líquido            Social            Legal        Reservas         de Lucros               Totais
Saldo em 31.12.2017 76.000.000,00 15.608.015,82 491.935,10 26.580.960,25 118.680.911,17
(-) Dividendos Pagos - - - (10.420.960,25) (10.420.960,25)
(-) Participação da Diretoria - - - (2.160.000,00) (2.160.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 22.342.653,49 22.342.653,49
Saldo em 31.12.2018 76.000.000,00 15.608.015,82 491.935,10 36.342.653,49 128.442.604,41
(-) Dividendos Pagos - - - (19.942.653,49) (19.942.653,49)
(-) Participação da Diretoria - - - (2.400.000,00) (2.400.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 24.048.591,46 24.048.591,46
Saldo em 31.12.2019 76.000.000,00 15.608.015,82 491.935,10 38.048.591,46 130.148.542,38

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais

      31.12.2019       31.12.2018
Atividades Operacionais 24.053.432,81 22.349.324,75
Lucro Líquido do Exercício 24.048.591,46 22.342.653,49
Depreciações (4.841,35) (6.671,26)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (3.233.508,14) (349.895,88)
Contas à Receber (35.333,73) (441.250,09)
Adiantamento a Fornecedores (300.000,00) -
Imóveis (2.910.800,42) (28.824,88)
Impostos à Recuperar 30.078,02 1.800,00
Depósitos Judiciais - 121.359,09
Móveis e utensílios (17.452,01) (2.980,00)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos (18.756.238,31) (18.298.126,69)
Contribuições e Encargos a Recolher 6.882,12 (28.451,30)
Impostos à Pagar (35.413,59) 14.121,57
Contas à Pagar 3.204.224,16 103.075,15
Provisão para pagamento de Férias 701,31 639,78
Provisão para Imposto de Renda 335.618,84 64.691,74
Provisão para Contribuição Social 74.402,34 56.554,76
Dividendos à Pagar - (5.927.798,14)
Pagamento Participação da Diretoria (2.400.000,00) (2.160.000,00)
Dividendos Distribuidos (19.942.653,49) (10.420.960,25)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa 2.063.686,36 3.701.302,18
Caixa e Equivalente de Caixa
  no inicio do Exercício 38.894.234,79 35.192.932,61
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 40.957.921,15 38.894.234,79
Aumento no Caixa e Equivalente a Caixa 2.063.686,36 3.701.302,18

cio. As provisões para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
são devidos sobre o 4º trimestre de 2019 e serão recolhidas nos devidos
prazos. O Capital Social totalmente subscrito e integralizado está represen-
tado por 76.000.000 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de
R$1,00 cada uma. Foi distribuído aos acionistas no ano de 2019 dividendos
no valor de R$ 19.942.653,49. O lucro líquido apurado em 31 de dezembro de
2019, fica a disposição da diretoria. As receitas e despesas do presente
exercício, foram contabilizadas pelo regime de competência. O regime tribu-
tário adotado pela empresa no ano calendário de 2019, foi o de Lucro Presu-
mido. A provisão para contribuição social sobre o lucro, foi constituída con-
forme previsto na legislação à alíquota de 9% sobre a receita ajustada, e a
provisão para o imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% sobre a
receita ajustada e acrescida do adicional de 10% sobre o excedente em cada
trimestre. 4 - Caixa e Equivalente de Caixa - Caixa e equivalente de caixa,
consistem em numerário disponível na sociedade, saldos em poder de ban-
cos, e aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa,
incluídos na demonstração do fluxo de caixa são: Caixa e saldos em bancos
= 1.365.537,18; Aplicações financeiras de curto prazo = 39.592.383,97;
Caixa e equivalentes de caixa = 40.957.921,15.

São Paulo, 14 de janeiro de 2020.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2019

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2019, foram preparadas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os Títulos de Renda Fixa estão representados por aplicações de curto
prazo e registrados ao custo de aquisição. Adiantamento a fornecedores
refere-se a uma importância entregue a fornecedor para futuro acerto. O
imóvel contabilizado no Realizável a Longo Prazo, está lançado pelo seu
custo de aquisição. Os depósitos judiciais estão em garantia de processos
de IPTU sobre imóvel, processo trabalhista e como depósito em garantia de
IRPJ. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e a depreciação foi
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em considera-
ção a vida útil-economica dos bens e reconhecida no resultado do exercício.
Os impostos à pagar, referem-se a obrigações tributárias à vencer e de res-
ponsabilidade da empresa. No contas à pagar está registrado os compromis-
sos assumidos com os fornecedores e que serão pagos no próximo exercí-

André Kissajikian - Diretor Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, 
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 09 de março de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada 
na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição de novos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) instrução de 
voto da Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-
60, para tomar todas as providências cabíveis à eleição de novos membros do Conselho de Administração da SAE. Instruções 
Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de 
mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência 
“Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São 
Paulo, 13 de fevereiro de 2020. Madeira Energia S.A. - MESA - Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração.

Voster Participações Societárias S.A.
CNPJ nº 17.282.924/0001-20 - NIRE 35.300.447.115

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados todos os acionistas a reunirem-se em 03/03/2020, na Rua Cristiano Viana, 401, conjunto 1002 - Pinheiros, SP/SP, 
CEP 05411-000, às 11h, em AGE, para deliberar sobre: (i) alteração do endereço da sede da Companhia; (ii) alteração da composição 
da diretoria; (iii) eleição dos membros da Diretoria; e (iv) alteração dos artigos 2º e 10 do estatuto social. Os documentos e informações 
referentes às matérias a serem tratadas na AGE encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. O acionista que 
preferir ser representado por procurador deverá depositar na sede da Companhia, em até 48h antes da realização da AGE, o respectivo 
instrumento de mandato, com a definição dos poderes para representação. SP, 13/02/2020. Renato Prado Bertin - Diretor-Presidente.

P2ALL Serviços Temporários Ltda.
CNPJ nº 09.082.098/0001-48 - NIRE 35.221.723.918

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios a se reunirem, em primeira convoca-
ção, no dia 27/02/2020, às 15 horas, na Rua João Moura, 1.144, 10º 
andar, sala 04, São Paulo/SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede da Sociedade, atu-
almente localizada em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 
12.995, 10º andar, sala 35-V, Brooklin Novo, para a mesma cidade, 
na Rua João Moura, 1.144, 8º andar, conjuntos 81, parte, Pinheiros, 
CEP 05412-002; (ii) a alteração e consolidação do Contrato Social da 
Sociedade, de forma a refl etir as mudanças aprovadas em Reunião de 
Sócios. São Paulo, 15/02/2020. P2ALL Serviços Temporários Ltda.
Lúcio Pereira de Brito - Administrador.

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída                         -                         -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -   23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas                   2018                   2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado               Custo    Depreciação           Líquido            Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado                Custo           Adições                Baixas               Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições              Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos                   2018                   2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº 23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

                  2018                   2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

                  2018                   2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-
nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48   (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos                         -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos                         -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua va-
lendo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda de 
validade da Medida Provisória 892, que pre-
via mudanças nestes procedimentos. A MP 

caducou no inicio de dezembro passado e, 
portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda não 
se deram conta desta mudança e podem in-
correr nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 3043-4171
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Empreender

Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 15 a 17 de fevereiro de 20206

CoMo dEsCobrir sE uMa idEia dE nEgóCio 
podE sE tornar uMa EMprEsa dE suCEsso?

o primeiro passo para quem pretende abrir o próprio negócio é responder à pergunta: “Qual problema minha 
ideia de negócio resolve?”.

o início de um novo 
ano é um momento 

repleto de significados 
de renovação, quando 

as pessoas resolvem 
colocar em prática 

seus planos e sonhos. 
isso explica o fato de 
que esse período do 

ano concentra 
o maior volume de 
abertura de novas 

empresas no brasil. 

são milhões de pessoas buscando tirar do papel uma ideia e 
transformar em realidade o desejo de ser dono do próprio 
negócio. 

Segundo a Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
abrir o próprio negócio está em quarto lugar na posição de so-
nhos mais desejados pelos brasileiros. Pensando nos potenciais 
empreendedores que sonham em abrir seu próprio negócio em 
2020, mas não sabem por onde começar, o Sebrae possui o canal 
Ideias de Negócio com diversas informações sobre 350 sugestões 
de negócios em vários segmentos. 

Segundo o analista do Sebrae, Vinicius Bastos, o primeiro 
passo para quem pretende abrir o próprio negócio é responder 
à pergunta: “Qual problema minha ideia de negócio resolve?”. 
Ele comenta que para um empreendimento dar certo, a ideia 
precisa resolver problemas reais e responder às demandas de 
um determinado público.

  

Como um futuro empreendedor pode avaliar se a 
sua ideia de negócio tem chance de ser lucrativa?

Uma ideia pode se tornar um negócio lucrativo desde que haja 
gente disposta a pagar pela solução que esse empreendedor traz 
ao mercado. Em outras palavras, negócios lucrativos são aqueles 
que resolvem problemas reais e respondem às demandas de um 
determinado público.

Como descobrir, então, se o produto ou serviço 
tem potencial para se tornar um negócio?

A resposta virá de testes e muita interação com o público. 
Pesquisas de mercado podem dar uma estimativa do quanto uma 
ideia pode responder a uma demanda real, assim como protótipos 
e versões de teste de produtos e serviços. Mas essas respostas não 
são definitivas. São caminhos que diminuem o risco de se lançar 
algo irrelevante. No fim, somente o desempenho de um produto / 
serviço no mercado pode confirmar se a ideia é mesmo lucrativa.

Quais passos o empreendedor deve seguir para 
entender essa ideia e transformá-la, de fato, em 
negócio?

1º O primeiro passo é responder à pergunta: “Qual problema 
minha ideia resolve?” por meio de testes, pesquisa de 
mercado, conversa com seus potenciais clientes e análise 

de potenciais concorrentes, como eles estão fazendo, onde 
estão acertando e errando.

2º Estabeleça sua proposta de valor, seus diferenciais. O que 
essa ideia vai entregar para o mercado que a tornará um 
negócio único, diferente de suas concorrentes?

3º 
Tenha um modelo de negócio bem definido. Analise deta-
lhadamente para quem, como e a que custos a proposta 
de valor será entregue aos clientes. É importante também 
estabelecer as atividades principais e identificar os parceiros 
necessários para viabilizar a ideia.

4º 
Teste muito e da forma mais ágil e econômica possível. 
Interaja com seu público potencial o máximo que puder. 
A única certeza é a de que você vai errar e remodelar a 
ideia algumas vezes, portanto, errar rápido é uma van-
tagem para aprender rápido e gastar pouco ao longo do 
processo.

5º Monte seu plano de negócio. Com ele, você terá a opor-
tunidade de avaliar - de modo mais preciso - a viabilidade 
financeira esperada para a ideia, em quanto tempo seu 
investimento terá retorno e como você poderá planejar sua 
demanda para obter os resultados que deseja.

6º Prepare um lançamento digno, com divulgação adequada e 
que será, dali em diante, o seu jeito de se comunicar com 
seu público. Escolha bons canais (mais alcance pelo menor 
custo possível) e seja cuidadoso no atendimento. Ter ca-
nais de comunicação abertos ajuda a descobrir pontos de 
melhoria e a criar relacionamento com seus clientes.

7º Formalize-se para ter crédito e credibilidade com seu público. 
Ser uma empresa que segue regras e padrões de qualidade 
ajuda a consolidar o negócio e a sobreviver no mercado.

Quanto tempo deve ser investido nessa pesquisa 
e “estudo da ideia”?

O tempo que for necessário para validá-la ou descartá-la. Quanto 
mais pessoas opinando melhor, quanto mais conclusões o empre-
endedor puder tirar, mais certeza terá sobre o grau de viabilidade 
da ideia. O principal é não se apaixonar pelo projeto a ponto de não 
considerar críticas. Entender as respostas de seus clientes potenciais 
economiza tempo e melhora a capacidade de tomada de decisão.

Quais são as perguntas que ajudam a identificar uma boa ideia? 
Vou enumerar cinco perguntas-chave que ajudam a deixar o 
processo mais claro:

1 Essa ideia está respondendo a uma demanda real do mercado?

2 Existem outras empresas respondendo a essa demanda? Como?

3 
Qual é o tamanho do mercado para essa demanda? (não 
o tamanho exato, mas, é potencialmente grande ou é um 
nicho mais específico?)

4 
Se essa ideia funcionasse como negócio, o que ela transfor-
maria na vida das pessoas que a consome?

5 
Eu entendo desse mercado a ponto de levar essa ideia a se 
tornar um negócio?

a insegurança faz parte de uma boa ideia. Mas, 
como dobrá-la?

Eu não diria dobrá-la, mas, amenizá-la. A insegurança sempre 
estará lá de alguma forma. A incerteza é própria das inovações, 
portanto, teste exaustivamente sua ideia. Nunca pare de testar 
cada passo a ser dado. Isso vai ajudar a diminuir as incertezas e, 
por consequência, a sensação de insegurança na hora de decidir 
os rumos de uma ideia.

seguindo a ideia das startups, testar faz parte 
desse início? Como fazê-lo corretamente?

A melhor forma de testar, como já foi dito, é interagindo muito a 
da forma mais direta possível com seus clientes potenciais. Desde 
conversas estruturadas, questionários de pesquisas até a entrega de 
amostras mais fiéis, protótipos e demonstrações do que seu produto 
virá a ser quando estiver pronto para o mercado. Os testes existem 
para colocar o conceito da ideia à prova, para verificar se aquilo 
que se diz ser um diferencial é, de fato, percebido pelo público e, 
claro, para saber se as pessoas pagariam por esse produto/ serviço.

E quando se percebe que a ideia não tem 
potencial de se transformar em um negócio, como 
entender isso e como lidar com a frustração?

As formas de lidar com frustrações são muito particulares e 
não há uma ou outra melhor ou mais indicada. O que posso dizer, 
baseado na experiência de atender pessoas que querem abrir 
negócios é: sempre haverá ideias a serem exploradas e pessoas 
dispostas a pagar por algo que faça sentido para elas. 

Se as pessoas querem o que você tem a oferecer, você tem 
um negócio em potencial. Se não, continue abrindo as caixas de 
ideias e explorando-as. O problema, enquanto empreendedor, não 
é falhar com uma ou muitas ideias, mas, sim, não ter nenhuma 
ideia com a qual não se possa nem mesmo falhar (AI/Sebrae).
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Especialista dá orientações para quem quer colocar 
o sonho de empreender em prática.
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Vera Carvalho Assumpção – Vera brin-
da seus apaixonados seguidores com mais uma 
envolvente e grata aventura do detetive Alyrio 
Cobra, sempre eficaz nas soluções de crimes. Por 

coincidência, abre o romance com uma tremenda chuva em 
São Paulo, quase a mesma que tivemos no início da semana 
passada. Mais um thriller  de primeiríssima qualidade que 
tomou de assalto este escriba, que não conseguia parar de 
ler. Haja folego! Imaginem a cena: Uma menina, engatinhando 
com um osso humano na boca, lambendo-o! Não se trata de 
antropofagia . Alyrio vai para Veneza. Conseguirá livrar-se 
de sua sina investigativa e  descansar? Embarquemos nessas 
aventuras. Entretenimento garantido.

Royal Destiny: Romance policial

Hélio Rodrigues Silva – Lura – O autor con-
seguiu, após a aposentadoria, realizar um sonho 
que acredito ser o de muitos(as): viajar pelo mundo 
em duas rodas! Por motivos estratégicos escolheu 

as lindas estradas americanas. Ele, com sua Helô, uma Harley 
Davidson 2001, percorreu o que denominou  “As 15 melhores 
rotas para motocicleta nos Estados Unidos da América”. Em 
forma de diário, por sinal claramente descritivo e, com fotos 
lindas, passo a passo , em cada página nos deparamos com in-
formações impressionantes de uma aventura que teve início em 
12 de maio de 2014 e terminou em 01 de setembro do mesmo 
ano. O “garoto”, sexagenário à época da epopeia, findou-a com 
sabor de nova querência! Pelo visto (lido) seguramente outra 
haverá. Um admirável belo exemplo de que tudo é possível!

Aventuras Geriátricas

Clarissa Chagas Sanches Monassa e La-
fayette Pozzoli (Orgs) – Letras Jurídicas - Uma 
obra substanciada em algo muito propalado, deseja-

dov  desafortunadamente pouco praticado: a fraternidade. Uma 
prática maravilhosa, que deveria  ser amplamente difundida e 
devidamente implementada. Os organizadores reuniram pro-
fissionais de áreas distintas para examinar a relação entre os 
dois importantes elos sociais que intitulam a obra. O Ministro do 
STJ foi justamente homenageado por sua conduta e trajetória, 
sempre focado nos temas. Que venham mais exemplos que 

mereçam semelhante e honrosa láurea.

Fraternidade e Jurisprudência: Uma 
análise hermenêutica: Ensaios em 
homenagem ao Ministro Reynaldo 
Soares da Fonseca

Nanda Pimentel – Autografia – A jornalista 
Nanda pinçou algumas de suas crônicas - todas 
geniais - na edição desse gostoso livro para ser ple-
namente degustado. Seu título é homônimo a suas 

peripécias no Facebook , acrescentando o 2 para diferenciá-lo. 
Há letras para todos os gostos. É um dia a dia muito real. Nan-
da tem o dom de “falar” com clareza sobre seus sentimentos, 
sentidos e observações. Prazer em alta!

Sobre Risos, Drinks & Dates 2: 
Vivendo mais simples

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br 

Luciana Chinaglia Quintão – Dialógica –  
Economista sempre com perfil humanista, cansada 
de ouvir teorias e ver pessoas passando fome resolveu 
que deveria pôr a mão na massa. Fundou e preside  
a Ong Banco de Alimentos. Naturalmente enfrentou 

percalços esperados e indesejáveis, tais como conselhos para 
abandonar o projeto etc. Superou-os com galhardia. Hoje o 
Banco é reconhecido mundialmente. No livro demonstra uma 
capacidade gigantesca de claramente explicar/ensinar,  como 
que a sociedade inteligente deve proceder para eliminar as 
fomes sociais, intelectuais e fisiológicas. A “menina” dá um 
verdadeiro show! Consegue chacoalhar sem ferir. Conscientiza, 
sem agredir. Deveria ser obrigatório em escolas fundamentais 
e universidades!!

Inteligência Social: A perspectiva 
de um mundo sem fome(s)

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Adriano Ribeiro (*)  

É sobre customer ex-
perience onde um 
dado chamou muita 

atenção: 90% dos clientes 
entrevistados - mais de 6 
mil pessoas em 6 diferentes 
países - se dizem não satis-
feitos com as experiências 
oferecidas pelas marcas que 
consomem. Um número mui-
to alto quando pensamos que 
nos últimos anos, o investi-
mento em user experience 
tem crescido cada vez mais 
nas empresas.

Acredito que muitos dos 
profissionais das mais va-
riadas instituições estejam 
agora se perguntando onde 
está o erro e o porquê de 
suas estratégias não terem 
funcionado. Meu conselho 
nesse momento é: acalme-
-se. E vou além:  existe um 
jeito de virar o jogo. Porém, 
não é uma fórmula mágica e 
tão pouco acontecerá do dia 
para noite.

As diferenças entre user 
experience e customer ex-
perience a essa altura do 
campeonato já estão bem 
claras. O que me parece que 
ainda não ficou muito claro é 
o que e como um profissional 
de CX deve trabalhar para a 

Como humanizar a marca e criar 
a experiência do cliente perfeita

Recentemente foi publicada a pesquisa global "Deliver the CX They Expect: Customer Experience 
Trends" da Acquia

conquistar o cliente. 
Você só vai conseguir en-

tender o que o consumidor 
quer, quando se colocar no 
lugar dele. E mais uma vez: 
esqueça produto, esqueça a 
compra. A grande estratégia 
para fidelizar e reter o clien-
te é cuidar dele, como se 
estivesse cuidando de você 
mesmo. Não quer dizer que 
isso não possa ser feito com 
alguma automação, um chat 
bot para atendimento, por 
exemplo, mas o foco aqui é 
no modelo de interação que 
isso vai entregar. 

Pode parecer estranho que 
em uma era tão voltada para 
a tecnologia e automatiza-
ção de processos, o que vai 
fazer a diferença no final é 
justamente o lado humano. 
A maior sacada que as em-
presas e seus profissionais 
podem ter hoje para alcançar 
o sucesso é sim, continuar 
investindo cada dia mais na 
experiência do usuário, mas 
sem esquecer que quem está 
do outro lado quer viver algo 
real e não apenas ser tratado 
como mais um.

(*) - Especialista em Inovação e 
Empreendedorismo pelo Stanford 

Center for Professional Development, 
é sócio diretor da Kiddo, consultoria 

de design de customer experience.

resolução desse problema de 
satisfação. Já adianto que o 
X da questão não está (mais) 
nos gargalos. Não é o pro-
duto, que tem sido cada vez 
mais aperfeiçoado pela área 
de UX e também não está no 
final, quando o cliente com-
pra ou adquire um serviço. A 
grande sacada está no meio, 
na jornada do cliente. 

A definição dessa pequena 
palavra pode ser bem ampla, 
mas uma que li no dicionário 
e achei muito interessante 
é que jornada é qualquer 
fato ou conjunto de fatos 
que diga respeito a uma ou 
mais pessoas e que se possa 
perceber ou entender como 
uma transição para deter-

minado fim. Essa transição 
que o consumidor precisa 
ter dentro das empresas, 
talvez seja o ponto onde 
tantas pessoas têm falhado 
e deixado a desejar. 

Ela tem que ser olhada de 
maneira diferente e prin-
cipalmente construída de 
maneira diferente. Esqueça 
a tecnologia. Quando falo 
em construir uma jornada 
diferente, falo em enxergar 
esse trâmite todo pelo lado 
do consumidor, porém de 
uma maneira totalmente 
humanizada. Se eu fosse o 
consumidor, como gostaria 
que fosse essa caminhada? 
Ter um pensamento voltado 
para a empatia é o que vai 

Robinson Idalgo (*)

Uma boa administração das finan-
ças da empresa é essencial para a 
sobrevivência e para a longevidade 
de qualquer tipo de negócio. 

Não é apenas para evitar problemas. 
A verdade é que quando você admi-
nistra bem o dinheiro da empresa, 
consegue crescer melhor e mais 
rápido. Um dos principais erros de 
pequenos e médios negócios é focar 
somente em questões operacionais 
relacionadas aos produtos ou serviços 
oferecidos e se esquecer do planeja-
mento financeiro. 

Afinal, para todo e qualquer pro-
cesso dentro de uma empresa é 
preciso saber qual é o lucro, quanto 
se investe e quais são os custos. A 
gestão de finanças compreende a 
análise, o planejamento e o con-
trole de todas as ações financeiras 
realizadas por uma instituição, com 
o objetivo de organizar gastos para 
que as decisões possam ser tomadas 
com responsabilidade, segurança e 
eficiência.

Confira agora algumas dicas para 
gerenciar com qualidade o finan-
ceiro:
 1) Tenha um plano de negócios 

- O Afinal, é o planejamento de 
todo o desenrolar e avanço do 
empreendimento, que servirá 
de base e sustentação para as 
ações da empresa. 

  É necessário estabelecer os 
valores, a missão, os objetivos, 
a proposta de valor, a concor-
rência, o cenário do produto 
ou serviço no mercado para 
conseguir começar a organizar 
as projeções de faturamento e 
custos e os fluxos de caixa. 

 2) Consulte um contador - 
Além das questões fiscais e 

Saiba como organizar e gerenciar 
o financeiro de uma empresa
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tributárias, a contabilidade 
pode auxiliar com questões 
financeiras importantes. Antes 
de formalizar uma empresa, 
o contador deve realizar um 
planejamento tributário, que 
impactará diretamente nos 
resultados do negócio. 

  Ter uma contabilidade bem 
estruturada é fundamental para 
a gestão financeira. O contador 
é um profissional que pode 
oferecer insights importantes 
sobre os balanços, custos, fa-
turamento e oportunidades de 
melhoria operacional. 

 3) Separe as despesas da em-
presa de contas pessoais 
- Embora seja um erro comum, 
principalmente no início de um 
negócio, misturar as contas 
pode causar sérios prejuízos a 
uma empresa. E a confusão nos 
números se torna ainda mais 
perigosa à medida que a empresa 
cresce. 

  Por isso, é importante efetuar 
uma separação total de contas 
desde o início e estabelecer um 
pró-labore para que o gestor 
possa realizar retiradas men-

sais programadas. 
 4) Faça o fluxo de caixa - O 

controle dos valores que entram 
e saem da conta deve ser minu-
cioso. Isso porque esses números 
compilados acabam revelando 
muito sobre a situação da em-
presa. 

  Sem um fluxo de caixa adequa-
do, o gestor não sabe em que 
ponto o negócio se encontra e 
não tem informações suficien-
tes para tomar decisões. Com 
esse registro, é possível saber 
o que falta ser pago à empresa, 
cobrar se for o caso, além de 
verificar todos os custos do 
negócio, realizar cortes, inves-
timentos, etc.

 5) Use a tecnologia a seu fa-
vor - A tecnologia trouxe uma 
infinidade de ferramentas para 
poupar tempo, minimizar erros 
e facilitar o trabalho dos gesto-
res em suas tarefas financeiras. 
Investir em automações e in-
tegrações é um ótimo negócio 
para eliminar tarefas manuais 
e repetitivas. 

  Planilhas e softwares de gestão, 
por exemplo, permitem arma-
zenar, compartilhar e atualizar 
facilmente dados do fluxo de 
caixa mensal e diário, projeção 
de receitas, contas a pagar e 
receber, cotações, custos, entre 
outros. 

  Além disso, um software de ges-
tão financeira pode se integrar a 
outros aplicativos de negócios, 
como CRM, ou sistemas de 
faturamento de notas fiscais, 
facilitando e otimizando todos os 
processos internos da empresa.

(*) - É criador do Sistema Grátis (www.
sistemagratis.com.br).

Márcio Arbex (*)
 
A exigência do mercado por tomada de 

decisões mais rápidas e eficazes tem criado 
um novo modelo de negócio digital, que 
é capaz de oferecer novas maneiras das 
empresas interagirem entre si e com seus 
clientes - e chegar lá é crucial para aquelas 
que desejam sobreviver e prosperar. O 
que diferencia os novos negócios digitais 
e o tradicional modelo de e-business é a 
integração dos processos, conectados e 
inteligentes, com pessoas e sistemas. 

A nova relação entre estes três atores 
está confundindo os mundos físico e digital 

Negócios digitais: uma nova arquitetura
com uma convergência sem precedentes 
e mudando as formas tradicionais de fazer 
negócios. Para capitalizar sobre as novas 
oportunidades de negócio é necessário 
ir além dos modelos tradicionais de apli-
cação para uma arquitetura que forneça 
respostas instantâneas e que permita 
influenciar em uma transação em um 
curto espaço de tempo. 

Uma arquitetura centrada em big data 
em tempo real onde o primeiro ponto de 
acesso ao grande volume de dados é um 
barramento capaz de receber e identificar 
ações rapidamente, enquanto os dados 
estão ainda em movimento. Além disso, 

possibilitar a interação baseada em infor-
mações derivadas de análises avançadas, 
também em tempo real.

Diversos segmentos da indústria têm 
mostrado um avanço, mesmo que modesto, 
na implementação desta nova arquitetura. 
Empresas que investem em equipamentos 
de capital de alto valor agregado como 
energia, manufatura, mineração e bens e 
serviços são bons exemplos, onde a ins-
trumentação com sensores faz parte de 
uma rede que trabalha para fornecer algum 
resultado comercial. 

Consideremos uma turbina eólica com 
aproximadamente dois mil sensores dife-

rentes recebendo dados macros 
(potência, velocidade do rotor, 
etc.), internos (temperatura dos 
fluídos, velocidade das engrena-
gens, etc.) e ambientais (veloci-
dade do vento e direção, pressão 
do ar, temperatura, etc.). 

A captura dos dados ime-
diata baseada nesta rede de 
sensores e a correlação dos 
eventos históricos devem ser 
capazes de prover insights 
para uma tomada de decisão 
ágil, evitando qualquer falha 
na turbina, bem como a melho-
ria da sua performance – caso 
contrário, pode gerar um efei-
to negativo no desempenho 

geral de toda a rede.
Por meio das chamadas “tec-

nologias inteligentes”, incluin-
do processamento de eventos 
e dispositivos de IoT, tornou-se 
possível capturar, agregar e 
analisar dados históricos e em 
tempo real de qualquer varieda-
de, volume e velocidade. 

Ou seja, consciência con-
textual e tomada de decisão 
instantânea tendo como pre-
missa uma nova arquitetura, 
são fatores primordiais para o 
novo modelo de negócio digital.

 
(*) - É Diretor de Pré-Vendas da TIBCO 

na América Latina.


