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TQA Day-Total Quality Assured

@Em seu 1º evento anual, a Intertek do Brasil reunirá 
no próximo dia 11, no WTC, em São Paulo, os maiores 

especialistas em Qualidade e Sustentabilidade do País. 
Intitulado TQA Day-Total Quality Assured, o encontro será 
dividido em painéis sobre vários assuntos, entre os quais 
Connected World: Palestras: IoT: Como Conectar os Pontos 
Para se Tornar um Consumidor Inteligente, por Paulo J. 
Spacca, da Abinc; Indústria 4.0 e Segurança Cibernética 
para Produtos e Dispositivos e Testes de Qualidade de Sof-
tware (www.intertek-br.com).    Leia a coluna  completa 
na página 2

Negócios em Pauta

Educação e Tecnologia 
O maior evento de educação e tecnologia da América La-

tina acontece no Brasil, de 12 a 15 de maio no Transamerica 
Expo Center. É a Bett Educar 2020, que chega à sua 27ª 
edição com a intenção de inspirar novas formas de pensar o 
ensino no País, reunindo em um só espaço pessoas, práticas 
e tecnologias que propiciam trocas e aprendizagens entre 
os educadores e buscam potencializar a aprendizagem dos 
alunos. Direcionada para as redes de ensino pública e privada, 
a feira irá receber mais de 270 empresas do segmento de 
educação para apresentar as novidades em produtos, serviços 
e tecnologias desenvolvidas para aprimorar a experiên do 
aluno em sala de aula. Outras informações: (www.bettbra-
sileducar.com.br).    Leia a coluna completa na página 3

De acordo com levanta-
mento da CNDL e do SPC 
Brasil o número de pessoas 
que têm considerado adotar 
as práticas de consumo 
colaborativo passou de 
68%, em 2018, para 81%, 
em 2019

A pesquisa feita com 800 
brasileiros nas 27 capitais 

ainda revela que 74% dos entre-
vistados dizem que já utilizaram 
os serviços de permutas e com-
partilhamento de bens e serviços 
pelo menos uma vez na vida. A 
economia colaborativa está pre-
sente em feiras, bazares, brechós 
e até na internet, e alcança cada 
vez mais novas formas de fazer 
negócios, os quais estão provan-
do que é possível consumir gas-
tando pouco ou totalmente sem 
dinheiro, por meio de permutas, 
por exemplo. 

Atualmente é possível suprir 
demandas por bens e serviços 
com base na troca utilizando 
meios tecnológicos que aproxi-
mam as pessoas e facilitam as 
transações. O especialista em 
empreendedorismo e inovação 
e em economia compartilhada, 
Rafael Barbosa, destaca que o 
modelo vem ganhando força 
principalmente desde a ocor-
rência da crise internacional de 
2008, que ainda causa efeitos no 
Brasil. Os modelos colaborativo 
e compartilhado se complemen-
tam. “Isso ocorre na medida em 

que se disponibiliza um bem ou 
serviço que está ocioso para o 
uso de outras pessoas, de modo a 
gerar benefício para quem adqui-
re e receita para o proprietário”, 
completa.

O Brasil tem se destacado 
com iniciativas nesse segmen-
to de negócios. A tendência é 
confirmada por um estudo da 
IE Business School, publicada 
em 2016, que revela que das 107 
iniciativas analisadas na América 
Latina, 32% foram fundadas 
no Brasil. O país ficou bem à 
frente de Argentina e México, 
com 13% em ambos casos, e 
Peru, com 11%. Rafael também 
viu na tendência da economia 
colaborativa um importante viés 
para o desenvolvimento do seu 
negócio. Ele é fundador da plata-
forma de permutas multilaterais 
XporY.com. 

O empresário fundou a empre-
sa em 2014, quando voltou de 
uma viagem aos Estados Unidos 
e resolveu apostar nos modelos 
de plataformas de permutas cria-
das no país norte-americano. A 
plataforma surgiu com o objetivo 
de promover a economia cola-
borativa, mostrando uma outra 
alternativa para profissionais e 
empresas gerarem valor com 
seus serviços e produtos. 

Com incentivo do programa 
Tecnova, da Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado de Goiás 
(Fapeg) e graças a Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep), 
em âmbito federal, a startup, 

Livros em 
Revista

Por Ralph Peter

Literatura

   
Leia na página 5

Nos últimos cinco anos, segundo dados do Ministério da Economia, o 
número de empresários do ramo de alimentação para consumo domiciliar 
(que corresponde às marmitas e outras refeições embaladas) cresceu, 
passando de 102,1 mil (2014) para 239,8 mil (2019) – um crescimento de 
134%. A explicação está principalmente na atividade dos Microempreende-
dores Individuais, que representavam 91,6% do total de empresários desse 
segmento em 2014 e que, no ano passado, passaram a responder por cerca 
de 94%  (225,6 mil) do universo de empreendedores registrados.   

Mercado de marmitas

Obter o registro da marca da empresa ou do produto no Brasil teve 
importantes modificações, situação que poucas empresas se atentam. 
Isso em razão da adesão do Brasil ao Acordo do Protocolo de Madrid, 
que provocou profundas adequações no sistema de proteção de marca 
desde 2 de outubro de 2019. "São muitas as mudanças, a começar pela 
possibilidade de se requerer a proteção da marca, simultaneamente, 
em diversos países por meio de um único processo, denominado de 
pedido internacional", explica Rosa Maria Sborgia, sócia da Bicudo & 
Sborgia Propriedade Intelectual Ltda.   

Protocolo de Madrid

Em minhas conversas com gestores e empresários, costumo provocar 
uma reflexão. Quando pergunto: “E aí, como você está enxergando 
o  ano?”, a resposta costuma ser algo parecido com “A economia está 
dando sinais de recuperação. Espero crescer 10% (o faturamento) 
em 2020”. E aqui o fator tempo – futuro/passado – não parece ser 
determinante. Quando pergunto: “Como foi o mês passado para 
você?”, as respostas são igualmente rápidas: “Foi difícil. As vendas 
(faturamento) caíram”.   

Obsessão por faturamento

katemangostar/Freepick

Consumir sem gastar 
dinheiro? Sim, é possível 
com a economia 
colaborativa

que começou pequena, hoje já 
está em fase de scale up, tendo 
alcançado desenvolvimento 
consolidado no últimos anos, 
reunindo atualmente mais de 8 
mil associados. Na plataforma, 
profissionais autônomos e em-
presas oferecem os mais variados 
serviços e produtos em troca 
de outros. Tudo é negociado na 
moeda virtual X$, que é equiva-
lente ao Real. 

“O associado precifica em X$ 
seu serviço ou produto anun-
ciada, na mesma proporção 
que o comercializa em reais, e 
quando alguém adquire do que 
ele oferece, o vendedor acumula 
X$ que podem ser trocados por 
quaisquer outros serviços e 
produtos disponíveis dentro da 
plataforma”, explica Rafael. Ser-
viços de carona (42%) e aluguel 
de imóveis (38%) seguem como 

as modalidades de consumo mais 
compartilhados. O levantamento 
ainda destaca que 91% dos usu-
ários se dizem satisfeitos com os 
serviços e produtos prestados, 
além de 40% considerar que 
economizaram recursos.

Pela plataforma são trocados 
bens novos e usados de qualquer 
valor, tendo inclusive já realizado 
permutas de veículos e diversos 
imóveis. 

Para se cadastrar gratuitamen-
te, o interessado deve acessar o 
site (www.xpory.com). Além da 
ausência do custo de adesão, os 
membros da plataforma também 
não pagam um valor mensal de 
manutenção e nem comissão 
sobre as vendas no site. “Com a 
XporY.com, somente na hora de 
consumir, é que paga-se apenas 
uma taxa de 10% em reais sobre o 
valor da compra”, explica Rafael.

Divulgação

Reprodução Site

DE 
CADA 100 
EMPRESAS 
FAMILIARES, 
APENAS 30 
ChEgAM à 
SEguNDA 
gERAçãO

    Leia na página 6

CICLO DE VIDA

Papa emérito
O polêmico livro que conta com 

um artigo do papa emérito Bento 
XVI em defesa do celibato chegou 
às livrarias do Brasil, com o título 
"Do profundo de nosso coração", 
editado pela Fons Sapientiae. Pas-
sagens do livro atribuídas a Joseph 
Ratzinger dizem que a "impossibili-
dade de uma ligação matrimonial" 
nasce da "celebração cotidiana da 
eucaristia, o que implica um servi-
ço permanente a Deus", e que "não 
é possível" conciliar o casamento 
com a "vocação sacerdotal".
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Rafael Barbosa fundador da plataforma de 
permutas multilaterais XporY.com.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/de-cada-100-empresas-familiares-apenas-30-chegam-a-segunda-geracao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-29-02-a-02-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-29-02-a-02-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/protocolo-de-madrid-brasil-moderniza-sistema-de-protecao-de-marca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mercado-de-marmitas-cresceu-mais-de-130-nos-ultimos-cinco-anos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/obsessao-por-faturamento-uma-das-maiores-armadilhas-a-evitar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-29-02-a-02-03-2020/
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OpiniãO
Líderes são a chave da 
mudança do ‘mindset’ 

digital nas organizações

A tecnologia está 
impactando o modelo 
de trabalho das 
organizações

Um exemplo é a inteli-
gência artificial (IA), 
possibilitando que 

máquinas aprendam com 
experiências, se ajustem a 
novas entradas de dados e 
realizem tarefas como seres 
humanos. Dessa maneira, 
qualquer negócio tem de 
se tornar uma empresa de 
tecnologia e qualquer pro-
fissional tem de adotar um 
‘mindset’ digital para essa 
transformação, entenden-
do e abraçando esse novo 
cenário. 

Uma pesquisa recente da 
PwC (PricewaterhouseCo-
opers) aponta que uma das 
principais preocupações 
dos CEOs é sobre a questão 
do avanço e entendimen-
to tecnológico. Para 75% 
dos executivos do setor, a 
velocidade das disrupções 
provocadas pelas novas 
tecnologias terá impacto 
significativo nos negócios. 
Três em cada quatro CEOs 
dizem estar preocupados 
com a velocidade dos avan-
ços tecnológicos e do seu 
impacto no setor e 72% 
veem a disponibilidade limi-
tada de competências como 
uma ameaça ao crescimento 
de uma empresa. 

E como fazer para acom-
panhar essa transformação 
com uma nova mentalidade? 
Uma empresa com um ‘min-
dset’ digital analisa cenários 
e procura desenvolver no-
vos modelos de negócios, 
com apoio da tecnologia, 
preparando-se para tomada 
de decisões complexas, tra-
zendo o seu cliente para o 
centro. Essa empresa busca 
soluções de acordo com a vi-
são do cliente. Por isso, seus 
profissionais precisam estar 
preparados para entender 
como a tecnologia apoia na 
solução dos problemas dos 
seus consumidores.

Inclusive, essa questão foi 
tema do Fórum Econômico 
Mundial, destacando que, 
em 2022, nada menos que 
54% de todos os colabora-
dores, gestores e organiza-
ções necessitarão de uma 
reforma significativa e de 
qualificação profissional. 
Essa tendência provavel-
mente causará agitação 
dentro das equipes, ainda 
mais com a realidade de 
muitas empresas que têm no 
seu quadro de funcionários 
quatro gerações, incluindo 
os Millennials,  que são os 

novos consumidores e a 
nova força de trabalho nas 
empresas. 

Com a informação na pal-
ma da mão, eles são muito 
voláteis, precisando sempre 
de conversa frequente sobre 
carreira, entender e ver seu 
desenvolvimento na empre-
sa e ser desafiados constan-
temente. Também precisam 
estar conectados com o 
propósito da empresa para 
se manterem. E como lidar 
com todas essas questões?

Acredito que os líderes 
serão a chave para nortear 
esse processo de transfor-
mação, incorporando um 
‘mindset’ digital nas organi-
zações. Para isso, precisam 
seguir alguns passos:
1 – Adquirir uma mentali-

dade digital
2 – Expandir a sua imagi-

nação para novas opor-
tunidade e soluções, 
desenvolvendo aos 
poucos novas habili-
dades

3 – Motivar sua equipe a 
experimentar coisas 
novas

4 – Treinar sua força de 
trabalho: as pessoas 
precisam estar aptas a 
resolver problemas de 
maior complexidade, 
deixando problemas 
simples como cadas-
tro, serem resolvidos 
por software. Nesse 
caso, o ser humano 
vai agregar valor na 
tomada de decisão

5 – Investir em platafor-
mas: pense em pro-
cessos, não em tarefas, 
procurando conexões 
mais inteligentes e 
produtivas

6 – Reaprender constan-
temente: precisamos 
de novas competên-
cias para cumprir o 
desafio de humanizar 
a tecnologia . 

Diante desses desafios, 
não podemos desanimar 
nem temer a tecnologia, 
aprendendo a reestruturar, 
a desorganizar, a inovar e 
a mudar e, por outro lado, 
saber organizar, estruturar, 
padronizar e estabilizar. 
Precisamos abraçar e capa-
citar as nossas lideranças, 
que serão fundamentais 
nesse processo de transfor-
mação digital. Afinal, toda 
essa mudança vem para 
ajudar os humanos e não 
dominá-los. 

 
(*) - É gerente do Departamento 
de Desenvolvimento Humano e 

Organizacional da Shift, empresa de 
TI voltada para medicina diagnóstica 

e preventiva.

Cristina Bertolino (*)

Tecnologia impulsiona 
pequenos e médios negócios

De forma econômica, rápida e segu-
ra, empreendedores contam com 
aplicativos para o gerenciamento 

de suas empresas.

O acesso à tecnologia definitivamente é 
para todos. Na era de aplicativos e softwares, 
a utilização de mecanismos que auxiliam 
no gerenciamento de um negócio são pra-
ticamente essenciais para o sucesso de 
qualquer tipo de empreendimento.

Há pouco tempo atrás, organizar simples 
tarefas como agendamento de horários, 
contas a pagar, controle de estoque e aten-
dimentos telefônicos demandavam tempo 
e dinheiro. Hoje há uma gama imensa de 
“pequenos milagres” que os aplicativos 
podem oferecer para facilitar ao máximo 
a vida dos empresários.

O dia a dia de estabelecimentos de pres-
tação de serviços como salões de beleza, 
petshops, clínicas médicas, spas, escolas 
entre tantos outros, ganharam produtos 
tecnológicos que auxiliam no gerencia-
mento e consequentemente ampliaram as 
chances na obtenção de bons resultados. 
Tudo ao alcance das mãos, feito na tela de 
um notebook ou smartphone.

“Partimos da premissa de 
que o negócio de presta-
ção de serviços de nossos 
clientes se sustentam em 
dois pilares do mundo atual: 
qualidade do serviço pres-
tado e tecnologia aplicada, 
que irá facilitar a vida dos 
profissionais envolvidos e 
de seus clientes”, revela, 
Davi Iglesias, CEO da startup 
Gendo.

Atualmente, quando um 
cliente vai, por exemplo, a 
um salão de beleza, ele não 
busca apenas resolver uma 
questão de aparência, seja 
qual for o serviço pedido. Faz 
parte de experiência de ser 
cuidado, de melhorar a auto 
estima. Aqui a qualidade do 
serviço é o carro-chefe que 
trará a sensação de satisfa-
ção e de felicidade.

“A tecnologia aplicada sugerida pela star-
tup Gendo dá aos prestadores de serviços a 
segurança e garantia da gestão do negócio 
e ao mesmo tempo libera este profissional 
para aproveitar o tempo da melhor forma 
possível, investindo sempre nos aprimora-
mentos necessários para o bom andamento 
de seu negócio”, resume Davi.

Pioneira ao apresentar para o mercado 
ferramentas versáteis para a gestão global e 
o atendimento ao cliente, a startup Gendo 
vem colhendo os frutos deste promissor 
mercado.

Atuando desde 2014, a startup dos 
empreendedores, Davi 
Iglesias e Juliano Baladão, 
conta com mais de 10 mil 
clientes ativos e mais 15 mil 
clientes experimentando 
o produto numa versão 
simplificada do sistema de 
forma gratuita.

O Gendo chegou ao final 
de 2018 com o faturamen-
to de R$ 3,3 milhões, um 
incremento de 95% com 
relação ao ano de 2017. Em 
2019 houve um incremento 
de mais 80% chegando aos 
R$ 6 milhões.

Da constatação e iden-
tificação de que centenas 
de milhares pequenos ne-
gócios precisavam de uma 
assistência completa no 
que se refere à gestão dos 
serviços nasceu a solução 
tecnológica desenvolvida 

pelo Gendo.

Uma plataforma de fácil utilização, rápi-
da e segura que agiliza, otimiza e organiza 
a vida dos profissionais para que eles não 
percam tempo realizando funções que 
fujam de sua atividade principal.

Uma importante parceria realizada com 

o Google possibilitou que os agendamentos 
também possam ser efetuados de maneira 
online através do acesso do buscador Goo-
gle ou Google Maps. Assim, os clientes do 
Gendo podem ser cadastrados no Google 
Meu Negócios e passam a utilizar o serviço 
Reserve do Google.

Dentre as principais soluções apresen-
tadas estão: 

•	 Agendamento, onde além da marca-
ção, é enviado o lembrete automático 
ao cliente a respeito do compromisso 
assumido. Isto pode ser efetuado 
via SMS ou Whatsapp, uma vez que 
o Gendo é homologado pelos dois 
sistemas.

•	 Gestão simplificada que gera rela-
tórios permitindo total controle dos 
serviços prestados

•	 Controle financeiro que gerencia 
comandas, fluxo de caixa, ordens de 
pagamento e de compras.

Existe ainda a opção de o empreende-
dor criar seu próprio aplicativo através 
da utilização do construtor de aplicativos 
exclusivo Gendo.

“Com todas as ferramentas disponibiliza-
das pelo Gendo, nossos clientes passaram 
a ter um incremento em seus negócios na 
ordem de 40% de seus faturamentos em 
média”, diz Davi.

“O Gendo facilita todas as etapas do ciclo 
de atendimento, desde a reserva até a saída 
do cliente. Desta forma nos ajudou a dimi-
nuir efetivamente o número de ausências 
aumentando assim a nossa produtividade”, 
comemora Maurílio Figueiredo, sócio da 
LeDue Cabelereiros.

De forma econômica, rápida e segura, empreendedores contam com aplicativos para o gerenciamento 
de suas empresas
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News@TI
170 vagas na área de tecnologia

@A B2W Digital – líder em e-commerce na América Latina 
e detentora das marcas Americanas.com, Submarino, 

Shoptime e Sou Barato – está com mais de 170 vagas abertas 
para a área de tecnologia. A companhia busca profissionais 
apaixonados por inovação, que sejam movidos por resultados 
e tenham disponibilidade para trabalhar em São Paulo ou no 
Rio de Janeiro. Os pré-requisitos variam de acordo com cada 
vaga, mas a companhia busca pessoas com diferentes visões 
de mundo, que sejam criativas, engajadas e respirem inovação 
e tecnologia. As oportunidades são para os cargos de Desen-
volvedor Back-end, Front-end, FullStack, Mobile, Analista de 
Dados, BI, SEO, Infraestrutura, Segurança, Engenheiro de 
Dados, PO entre outras (https://b2w.gupy.io/).

São Paulo, sábado a segunda-feira, 29/02 a 02/03 de 2020 Negócios2 Negócios
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“Partimos da 
premissa de 
que o negócio 
de prestação 
de serviços de 
nossos clientes se 
sustentam em dois 
pilares do mundo 
atual: qualidade do 
serviço prestado 
e tecnologia 
aplicada, que irá 
facilitar a vida 
dos profissionais 
envolvidos e de seus 
clientes

As vantagens de declarar o Imposto de Renda 
2020 com Certificado Digital

Falta pouco para o início do período 
de entrega da declaração do Imposto de 
Renda ano base 2020. De acordo com a 
Receita Federal, as declarações devem 
ser entregues entre o dia 2 de março até 
o dia 30 de abril. Até a data limite, os con-
tribuintes devem reunir a documentação 
(recibos médicos, notas fiscais etc.) com 
os dados que serão enviados à Receita. 
Porém, com as mudanças tecnológicas, 
hoje é possível declarar o IR de forma 
100% online, com o uso do Certificado 
Digital que além de simplificar o processo 
traz uma série de outras vantagens para 
o utilizador.

Segundo Lucas Vieira, Gerente de Pro-
dutos da Soluti, a declaração feita com o 
uso do Certificado Digital é muito mais 
simples e vantajosa, pois reduz a chance de 
erros no momento da prestação de contas 
e que o contribuinte seja pego pelo leão. 
Para continuar a disseminar as facilidades 
do Certificado Digital em nuvem, a Soluti 
disponibilizará gratuitamente, através dos 
Contadores, Certificados Bird ID para a 
Declaração do Imposto de Renda para 
pessoas físicas. A campanha será válida de 
26 de fevereiro até 30 de abril. O resgate 
dos vouchers do Bird ID acontecerão na 
página www.IR2020.com.br. É importante 
que o cliente faça o agendamento online 
para o atendimento.

Confira abaixo algumas vantagens 
de possuir o Certificado Digital 

na hora da declaração:

Acesso a declaração pré-preenchida
Para realizar a declaração é preciso 

que os contribuintes reúnam diversos 
documentos onde constam os gastos com 
educação, saúde, previdência privada, 
aplicações financeiras, etc. Por isso, é 
comum atrasos e até divergências nos 
valores informados ao Fisco, uma das prin-
cipais causas que levam as pessoas para 
a malha fina. Com o Certificado Digital, o 
contribuinte tem acesso a uma declaração 
pré-preenchida, contendo todos os dados 
já armazenados. Sendo assim, o usuário 
precisará apenas verificar as informações 
e realizar as alterações necessárias, evi-
tando erros que possam fazer com que o 
declarante seja pego pelo leão.

Facilidade nas retificações
O Certificado Digital ainda viabiliza ao 

seu possuidor a execução simplificada 
de consultas e eventuais retificações no 
documento encaminhado à Receita Fe-
deral. Assim, por meio do e-CAC (Centro 
Virtual de Atendimento) da Receita, o 
contribuinte pode verificar seus dados, 
consultar o status da sua declaração, 
checar fontes pagadoras e complementar 
a declaração de forma simples, o que ga-

rante um maior rigor no cumprimento da 
obrigação, evitando quaisquer restrições 
e sanções junto ao Fisco.

Obter as declarações dos anos 
anteriores

Por meio do Certificado Digital, o con-
tribuinte pode também acessar as declara-
ções enviadas nos últimos anos. De forma 
direta, essa possibilidade garante ainda 
mais transparência e rigor ao processo, 
além de dar mais segurança ao contri-
buinte, que passa a poder cruzar dados e 
reduzir a probabilidade de errar na hora 
do preenchimento e, consequentemente, 
de cair na temida “malha fina”.

Uso da tecnologia para outras 
atividades

O Certificado Digital para Pessoa Física 
— e-CPF ou e-PF — é um documento ele-
trônico utilizado para representar pessoas 
em ações praticadas no universo digital. 
Desta forma, além da declaração de IR, o 
Certificado permite a realização de uma 
série de outros processos em platafor-
mas digitais, como assinar contratos, de 
qualquer lugar e a qualquer hora, acessar 
sistemas de escrituração contábil e emis-
são de nota fiscal. É possível ainda, fazer 
a renovação de sua CNH pela internet, 
nos estados em que o Detran forneça essa 
facilidade, entre outras ações.



Pessoas e empresas estão 
confundindo engajamento 

com diversão

É preciso falar 
sobre engajamento e 
motivação de equipe

Nos últimos anos, a mo-
tivação sugerida pelas 
empresas mais mo-

dernas é muito interessante: 
vão de churrasco e chopp, a 
happy hour, lanches da tar-
de e até mesmo massagens. 
Mas é certo que esses itens 
podem ser importantes, mas 
não geram o engajamento 
necessário entre o time. As 
pessoas estão constante-
mente confundindo diversão 
com engajamento, bem estar 
com motivação, e uma coisa 
não está totalmente ligada 
a outra.

O que é motivação? O 
que é engajamento? Como 
você pode trabalhar isso 
nos times, fazer com que 
eles vistam a camisa para 
gerar resultados melhores? 
A resposta para isso é sim-
ples. Propósito: não se trata 
apenas da identificação com 
a companhia, mas sim do 
colaborador se sentir parte 
de algo maior e ter satisfa-
ção com o trabalho que está 
fazendo.

Para isso, o ideal é ana-
lisar os liderados, se eles 
possuem interesse em fazer 
parte da empresa e crescer 
com ela. Se essas pessoas 
dificilmente não fazem nada 
além do mínimo, certamente 
não estão engajadas e não 
tem propósito. Partindo do 
princípio de que os colabo-
radores são essenciais para 
o funcionamento do negócio, 
como é possível melhorar o 
engajamento deles? 

Pessoalmente, acredito 
que é essencial fazer com 
que essas pessoas façam 
parte e até mesmo liderem 
projetos. Não necessaria-
mente grandes funções, 
mas formas de inserir os 
colaboradores em questões 
diárias, como apresentar no-
vas ideias de comunicação 
para clientes, melhorias de 
processos, fluxo de comuni-
cação interna, feedbacks etc  
Dessa forma vão contribuir 
no dia a dia, seja com re-
sultados, boas ideias e, não 
obstante, maior desenvol-
vimento dentro da equipe.

Embora alguns funcioná-
rios possam parecer mais 

tímidos ou menos aptos, 
lembre-se que cada pessoa 
tem o seu próprio tempo 
e todo incentivo para o 
crescimento é importante, 
especialmente se o líder 
acredita no potencial desse 
liderado. No entanto, é pre-
ciso cobrar e lembrá-los das 
responsabilidades.

Se o líder opta por tomar 
para si todas as tarefas, de 
certo essas pessoas ficarão 
ainda mais afastadas do pro-
pósito. Colocar em prática 
um primeiro passo dará mais 
conforto e confiança para 
que os colaboradores ele-
vem os níveis de motivação 
e engajamento.

O segundo passo, igual-
mente importante, é a 
mensuração e o acompa-
nhamento das habilidades 
individuais. Ao avaliar um 
funcionário desmotivado 
é preciso entender porque 
isso se dá e perceber os pon-
tos fortes e fracos através 
do que ele produz.

Para cada função que você 
tem na empresa, o colabora-
dor precisa ter determinada 
aptidão, seja em comunica-
ção, disciplina, pontualidade, 
resultados, ousadia etc. Um 
método precioso para que 
o funcionário se engaje em 
suas atividades e cresça, é 
informar qual skill é necessá-
ria para que ele alcance um 
novo patamar e, consequen-
temente, uma posição melhor 
dentro da equipe.

Com o acompanhamento e 
desenvolvimentos de planos 
de ação, é possível fazer com 
que todos entendam melhor 
qual é o propósito de cada 
um, o que irá resultar em mais 
satisfação com o trabalho que 
é produzido. E o líder, por sua 
vez, faz o que é realmente 
sua função: levantar a equi-
pe para que todos cresçam 
juntos, com participação e 
envolvimento de todos. 

A diversão, claro, é sim 
necessária, mas não traz os 
resultados que a empresa 
precisa.

(*) - É empreendedora, coach e 
palestrante. Além da formação 

em arquitetura, cursou a Marshall 
Goldsmith Stakesholder Centered 

Organization. Possui certificação em 
Coaching Integral Sistêmico, Coaching 

Business e executivo e estudou 
Comportamento Humano pela Flórida 
Christian University (https://palestras.

renatatolotti.com.br).

Renata Tolotti (*)
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D - Qualidade e Sustentabilidade
A Intertek do Brasil reune, no próximo dia 11, no WTC, os maiores 
especialistas em Qualidade e Sustentabilidade do País. Intitulado TQA 
Day-Total Quality Assured, o encontro será dividido em painéis sobre 
Agriworld, Business Assurance, Caleb Brett, Hardlines, Electrical, 
Connected World e Softlines. A gestão da qualidade total refere-se a 
uma estratégia de administração orientada a criar consciência da qua-
lidade em todos os processos organizacionais. Isso será observado em 
cada painel do evento, que apresentará três temas de cada segmento 
simultaneamente, permitindo aos participantes escolher os que mais 
lhes interessar. Mais informações: (www.intertek-br.com).

E - Analistas e Business
A Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas, 
comerciantes, e empregados, está com vagas abertas para seu escritório 
de Barueri. O processo seletivo conta com oportunidades para Repom, 
marca com foco em soluções de gestão e meios de pagamento de des-
pesas de transporte rodoviário de cargas. A demanda é por analista de 
business intelligence e analista de produtos. Os profissionais devem 
ter formação superior completa e conhecimento da respectiva área de 
atuação. Os interessados devem se candidatar ao processo seletivo pelo 
site: (http://edenred.com.br/carreiras/).  

F - Trabalho e Estudo
Quer saber como aproveitar as oportunidades em um dos melhores 
mercados de trabalho, como se candidatar às vagas, salários, exigências 
para obtenção de um visto de trabalho e estratégias de imigrantes? Par-
ticipe da ExpoCanada, no dia 21 de março (sábado), das 13h às 19h, no 
Espaço Citrón, rua José Guerra, 130 – Chácara Santo Antonio. Esse é o 
maior evento de imigração, estudo e trabalho no Brasil para o Canadá. 
A qualificação profissional, proficiência com os idiomas oficiais do país 
(inglês e francês) e um plano condizente com o perfil do candidato, 
podem trazer benefícios para obter o visto de trabalho e um potencial 
visto permanente num país com a maior qualidade de vida do mundo. E 
estes benefícios podem ser estendidos à família. Inscreva-se no (www.
expocanada.com.br) 

A - Nutrição de Animais 
As inscrições para o 5º Prêmio do Waltham™ Petcare Science Institute, 
parte da Mars Petcare, já estão abertas a graduandos e pós-graduandos de 
todo o país. Os estudos técnico-científicos sobre nutrição e alimentação 
de cães e gatos devem ser submetidos até o próximo dia 13 e o primeiro 
colocado será premiado com uma viagem ao Congresso Anual da Eu-
ropean Society of Veterinary and Comparative Nutrition, que acontece 
em Portugal, em setembro, e ao Waltham™ Institute, na Inglaterra. O 
regulamento para envio dos estudos científicos estão disponíveis em: 
(http://www.cbna.com.br/site/Home/TrabalhosCientificos). Para mais 
informações: (www.royalcanin.com.br).

B - Área de Tecnologia
A B2W Digital – líder em e-commerce e detentora das marcas Ame-
ricanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato – está com mais de 
170 vagas abertas para a área de tecnologia. A companhia busca pro-
fissionais apaixonados por inovação, que sejam movidos por resultados 
e tenham disponibilidade para trabalhar em São Paulo ou no Rio. Os 
pré-requisitos variam de acordo com cada vaga, mas a companhia 
busca pessoas que sejam criativas, engajadas e respirem inovação e 
tecnologia. As oportunidades são para os cargos de Desenvolvedor 
Back-end, Front-end, FullStack, Mobile, Analista de Dados, BI, SEO, 
Infraestrutura, Segurança, Engenheiro de Dados, PO entre outras. 
Inscrições: (https://b2w.gupy.io/).

C - Negócios do Vinho 
Responsável por 17,5% do PIB do estado de São Paulo, principal con-
sumidor de vinhos no Brasil, a Região Metropolitana de Campinas é um 
dos mais promissores mercados consumidores de tintos, brancos, rosés 
e espumantes no País. Apostando no potencial aumento de vendas e 
consumo de vinhos na região, composta por 20 municípios, produtores 
e importadores estarão reunidos em Campinas, nos dias 15 e 16 de 
maio, no Vitis Mundi 2020. Uma oportunidade para que profissionais 
e consumidores expandam conhecimentos, enriqueçam paladares, 
experiências, adegas e negócios. Mais informações: (vitismundi.com.
br/vinumsapiens).

G - Setor de Telecom 
A Fibracem, indústria especializada na fabricação de dispositivos para redes 
de fibra óptica, fechou o ano de 2019 com um crescimento recorde de 25% 
no seu faturamento. Em cifras, o percentual equivale a R$ 136,25 milhões, 
contra os R$ 109 milhões, do mesmo período do ano anterior (2018). 
De acordo com a CEO da Fibracem, Carina Bitencourt, o planejamento 
assertivo voltado para resultados, expansão da equipe de especialistas 
e os investimentos em pesquisas e desenvolvimento feitos pela empresa 
foram algumas das estratégias que contribuíram para o crescimento 
significativo. O ano positivo fez com que a empresa produzisse mais e, 
consequentemente, contratasse mais. Saiba mais: (www.fibracem.com).

H - Usina Flutuante
Com o objetivo de ampliar o uso de fontes alternativas e sustentáveis na 
geração de energia elétrica, a Secretaria de Infraestrutura e Meio Am-
biente (SIMA), por meio da Empresa Metropolitana de Águas e Energia 
(EMAE) em parceria com a Sunlution Soluções em Energia Ltda, iniciou 
na quarta-feira (26) os testes da primeira usina fotovoltaica flutuante da 
cidade de São Paulo. O projeto piloto de 100 kilowatts de potência será 
avaliado durante 90 dias. O empreendimento ocupa uma área de mil metros 
quadrados do reservatório Billings junto à usina elevatória de Pedreira. 
Para implantação do projeto foram investidos R$ 450 mil em equipamentos.

I - Bibliometria a Distância 
A análise de dados de produção científica e tecnológica é estratégica 
para gestores públicos e empreendedores da iniciativa privada. Saber 
como avaliar as atividades desenvolvidas e a visibilidade da marca ou da 
instituição é fundamental no processo de tomada de decisão. Visando o 
desenvolvimento de competências necessárias à compreensão, à elaboração 
e à análise de indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação, a UFSCar 
oferece curso a distância de Bibliometria e Indicadores Científicos, com 120 
horas, a serem desenvolvidas entre 23 de março e 6 de julho. As vagas são 
limitadas.  Mais informações: (http://bit.ly/2wzSZ2R), tel. (16) 3351-8428. 

J - Foco no Agronegócio
A aviação regional está em plena expansão e um dos principais fatores 
para esse cenário positivo é o apoio da Anac, do Governo Federal e de 
alguns estados, por meio de incentivos como isenção de impostos e 
redução da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Atuando no seg-
mento sub-regional com foco no agronegócio, em Mato Grosso, desde 
1995, a Asta Linhas Aéreas tem boas perspectivas para este ano e prevê 
um incremento em torno de 50% nos negócios. A empresa fechou 2019 
com um faturamento de R$ 14,5 milhões e a projeção é encerrar 2020 
com uma receita de R$ 22 milhões. A projeção da companhia para os 
próximos 10 anos é passar das três aeronaves atuais para uma frota de 
26 aviões. Saiba mais: (www.voeasta.com.br).

Máscaras e 
álcool em gel 
têm alta nas 
vendas 

Dados levantados pelo 
Farmácias APP mostram 
que o volume de vendas 
dos itens teve crescimento 
de 117% e 53%, respecti-
vamente

Atentos ao alcance glo-
bal do Covid-19, doença 
causada pelo coronavírus, 
brasileiros têm se mostrado 
preocupados com a epide-
mia chinesa e já buscam 
métodos de prevenção. 

De acordo com o Far-
mácias APP aplicativo de 
vendas online de saúde e 
beleza do Brasil, as vendas 
de máscaras e álcool em gel 
refletem essa tendência, 
com alta exponencial em 
janeiro deste ano em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Nesse sentido, as 
máscaras de proteção tive-
ram destaque expressivo. 
A categoria registrou au-
mento de 117% no volume 
de vendas e de 113% no 
faturamento em relação a 
janeiro de 2019.

Os resultados apresenta-
dos seguem a tendência de 
alta já registrada em 2019, 
acrescida do coronavírus. 
“No ano passado, esses itens 
registraram crescimento de 
12%. Somando este dado 
com a epidemia do coro-
navírus, as vendas foram 
impulsionadas, atingindo 
este aumento tão significa-
tivo”, explica a companhia. 
Outras informações: (www.
farmaciasapp.com.br).

As novas alíquotas de 
contribuição come-
çam a ser aplicadas 

sobre o salário de março, 
pago geralmente em abril. As 
novas alíquotas valerão para 
contribuintes empregados, 
inclusive para empregados 
domésticos, e para trabalha-
dores avulsos. Não haverá 
mudança, contudo, para os 
trabalhadores autônomos 
(contribuintes individuais), 
como prestadores de ser-
viços a empresas e para os 
segurados facultativos.

O governo prorrogou para março de 2021 a 
obrigatoriedade na adoção do novo modelo de 
carteira de identidade. É a segunda vez que o 
governo prorroga o prazo. O prazo anterior era 
março deste ano e o prazo original era março 
de 2019. Assim, os órgãos de identificação têm 
mais um ano para se adequar aos padrões da 
nova carteira de identidade. 

O novo modelo traz dispositivos para aumentar 
a segurança contra a falsificação e contém mais 
informações, como registros do título de eleitor, 
numeração da Carteira de Trabalho, certificado 

militar, CNH, documento de identidade profis-
sional, carteira nacional de saúde e números de 
NIS/PIS/Pasep. Também poderá ser incluído o 
nome social sem a necessidade de alteração no 
registro civil.

Outra novidade é que poderão constar, no novo 
RG, indicativos para pessoas com necessidades 
especiais e códigos referentes ao Código Interna-
cional de Doenças (CID). Todas as informações 
são facultativas, ou seja, cada cidadão poderá 
optar por incluir os registros complementares 
que julgar necessários (ABr).

Em vigor as novas alíquotas 
da Previdência Social

As novas alíquotas aprovadas na reforma da Previdência entram vigor no domingo (1º)
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Como a incidência da 
contribuição será por faixas 
de renda, é preciso fazer um 
cálculo para saber qual será 
a alíquota efetiva. Quem 
recebe um salário mínimo 

por mês, por exemplo, 
terá alíquota de 7,5%. Já 
um trabalhador que ganha 
o teto do Regime Geral, 
também conhecido como o 
teto do INSS – atualmente 

R$ 6.101,06 –, pagará uma 
alíquota efetiva total de 
11,69%, resultado da soma 
das diferentes alíquotas que 
incidirão sobre cada faixa da 
remuneração (ABr).

Mais países confirmaram 
os primeiros contágios do 
novo coronavírus: Azer-
baijão, Bielorrússia, País 
de Gales e Nova Zelândia. 
A China continua como o 
país com o maior número 
de contágios, (78 mil), 
seguida pela Coreia do Sul 
(2,3 mil) e pela Itália (650). 
Os dados são do último 
balanço oficial divulgado 
por cada governo. O Brasil 
informou que há um caso 
confirmado e 132 suspeitos 
no momento. Nigéria e Ho-
landa também confirmaram 
contaminações.

Diante o surto mundial, 
o Salão do Automóvel de 
Genebra - que deveria ocor-
rer de 5 a 15 de março - foi 
cancelado, seguindo uma 
recomendação do governo 
da Suíça de não realizar 
eventos com mais de 15 
mil pessoas. O complexo 
temático da Disney em 
Tóquio, no Japão, anunciou 

Coronavírus derruba bolsas e 
cancela eventos pelo mundo

sexto dia seguido. Na Eu-
ropa, as principais bolsas 
abriram em queda, com 
retrações superiores que 
passaram de 4% em Frank-
furt, Londres, Paris, Madri 
e Milão. De acordo com 
analistas, os mercados eu-
ropeus encerram a semana 
com os piores resultados 
desde o período de crise 
financeira de 2008 (ANSA).

que ficará fechado por duas 
semanas. "A Disneylândia de 
Tóquio e o DisneySea vão 
fechar excepcionalmente 
até 15 de março", informou 
a administração da atração 
turística.

A epidemia do novo coro-
navírus pelo mundo também 
tem causado perdas enormes 
aos mercados financeiros, 
que operam em baixa pelo 

Azerbaijão, Bielorrússia, País de Gales e Nova Zelândia 
confirmaram casos do novo coronavírus.
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Governo prorroga prazo para nova carteira de identidade
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O futuro do rastreamento 
de veículos no Brasil

Que o crescimento 
da conectividade via 
internet tem mudado 
a maneira como 
as organizações se 
relacionam em seu 
mercado de atuação, 
não é novidade

Olhando para o setor 
de rastreamento no 
Brasil, por exemplo, 

embora pouco falado, a 
tecnologia nesse segmento 
interfere cada vez mais no 
dia a dia das pessoas e em-
presas, facilitando e evitando 
grandes dores de cabeça. 
De acordo com o Gartner, 
instituto de pesquisa e con-
sultoria mundial, estamos em 
meio a uma grande revolução 
digital. 

Entre as principais ten-
dências que impactarão o 
mercado de rastreamento, a 
chamada internet das coisas 
(IoT) será a protagonista da 
vez. Isso quer dizer que, aos 
poucos, tudo o que é parte da 
nossa rotina, desde o carro 
até os eletrodomésticos de 
uma casa, estarão conec-
tados e irão interagir com 
os usuários. Dentro desse 
cenário ainda há um mundo 
para ser desbravado. As 
pessoas poderão, por exem-
plo, perceber que o carro 
está chegando e conseguir 
abrir o portão ou acender a 
luz apenas por meio de um 
dispositivo no celular. 

Será uma revolução para 
o mercado e irá impactar de 
forma assertiva a vida tanto 
dos usuários finais, quanto 
das empresas e empresários 
do mercado automotivo. 
Trazendo um olhar atento ao 
Brasil, a busca de serviços de 
rastreamento ainda é devido 
à preocupação com o alto 
índice de roubos de veículos. 
Mas, aos poucos esse cenário 
também irá mudar. Segundo 
dados do Denatran, dos 66 
milhões de veículos regis-
trados, apenas 2,3 milhões 
possuem sistema de moni-

toramento e rastreamento. 
Acredito que com o im-

pulsionamento da internet 
das coisas o termo "carro 
conectado" deixará de ser 
uma tendência e passará a 
ser uma realidade na vida de 
todos nós. Em meus 15 anos 
de experiência no segmento, 
noto que há cada vez mais 
empresas procurando por 
soluções de rastreamento e 
telemetria, para que possam 
agregar valor aos serviços 
oferecidos, unindo tecno-
logia de ponta e técnicas 
de Big Data (ou banco de 
dados). Tanta conexão irá 
gerar uma gama enorme de 
informações, que podem ser 
trabalhadas para melhorar 
a qualidade de vida dos 
usuários. 

O gestor que souber rela-
cionar esses dados de forma 
inteligente conseguirá se 
destacar dos concorrentes. 
Atualmente, já é possível 
encontrar soluções comple-
tas e pouco complexas, não 
só para localizar um veículo, 
como também gerenciar 
frotas, planejar trajetos efi-
cientes, avaliar o desempe-
nho do motorista, verificar 
o consumo de combustível e 
prevenir acidentes, tudo de 
forma personalizada. 

E, na minha opinião, essa 
é só a ponta do iceberg, pois 
acredito que quem ainda não 
estiver utilizando o rastrea-
mento de veículos e gestão 
de frotas como um novo min-
dset, irá perder importantes 
vantagens competitivas dian-
te da concorrência. Portanto, 
repense seus processos de 
gestão de rastreamento e 
aplique no dia a dia as melho-
res soluções para entender a 
necessidade de cada cliente. 
Somente assim as operações 
se tornarão, de fato, produ-
tivas no Brasil. 

Vale a pena ficar de olho nas 
inovações que estão por vir! 

(*) - É CEO e fundador da Getrak, 
maior provedora de tecnologia 

para rastreamento 
da América Latina.

Frederico Menegatti (*)

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.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

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

Banco BMG S.A.

BANCO

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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. 

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. 

As áreas mais beneficiadas serão: tecnologia, marketing e 
reformas e modernização da empresa.

Considerado pelos analistas 
financeiros como um momento 
de recuperação da economia, 
a Sage, empresa líder de mer-
cado em soluções de gestão na 
nuvem, realizou uma pesquisa 
para desvendar as perspecti-
vas dos empresários para o ano 
de 2020 no país. A 'Pesquisa de 
Otimismo do Empresário Bra-
sileiro 2020' ouviu 180 donos 
de microempresas, empresá-
rios de pequeno porte e MEIs 
de diversos setores, como 
indústria, varejo e serviços. 

Os resultados mostram que 
a maioria (78,1%) acredita que 
este ano será melhor que 2019; 
78% esperam faturar acima do 
que foi registrado ano passado e 
60,7% apostam no crescimento 
dos seus negócios. “Com o 
estudo pudemos comprovar 
que os empreendedores, esses 
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O Brasil registrou em 2019 um 
total de 9.430.438 cadastros 
de Microempreendedores Indi-

viduais (MEIs), o que representa um 
aumento de 18% em relação ao ano 
anterior, quando havia quase 7,8 mi-
lhões de registros, segundo estatística 
disponibilizada pelo governo federal 
por meio do Portal do Empreendedor-
-MEI. Com o aumento da formalização 
dos trabalhadores autônomos, crescem 
também as dúvidas sobre suas obri-
gações fiscais e tributárias, como é o 
caso da Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto sobre a Renda. 

Um dos principais questionamentos 
da categoria é se o MEI precisa fazer a 
DIRPF, revela o contador João Altair 
Caetano dos Santos, vice-presidente 
de Desenvolvimento Operacional do 
Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC). “O MEI se enquadra em duas 
situações: ele tem o papel de empre-
sário (Pessoa Jurídica) e o de cidadão 
(Pessoa Física). Para cada um deles 

João Altair Caetano dos Santos, 
vice-presidente de Desenvolvimento 

Operacional do CFC.
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Como é a declaração 
de IR para o MEI?

Com o aumento da formalização dos trabalhadores autônomos crescem também as dúvidas sobre suas 
obrigações fiscais e tributárias, como é o caso da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda

demais obrigações como Pessoa Físi-
ca”, esclarece Santos. 

O MEI é obrigado a apresentar a 
declaração de Pessoa Física caso te-
nha recebido rendimentos tributáveis 
acima de R$ 28.559,70 (uma média de 
R$ 2.379,98 por mês) e rendimentos 
isentos não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte, com soma 
superior a R$ 40 mil em 2019. “Se 
o microempreendedor tiver outros 
rendimentos além do MEI, todos os 
demais devem ser informados nesta 
declaração de Pessoa Física. Do con-
trário, estará isento neste quesito”, 
orienta o contador.  

Outras regras tornam obrigatória a 
DIRPF, como ganho de capital e ope-
rações em bolsas de valores, atividade 
rural com receita bruta superior a 
R$ 142.798,50, aquisição de bens e 
direitos acima de R$ 300 mil ou que 
passou à condição de residente no 
Brasil até 31 de dezembro de 2019 
(APEX). 

há diferentes obrigações. Como em-
presário, ele tem que declarar. Como 
cidadão, ele é obrigado somente se 
estiver enquadrado em algumas das 

Empreendedores planejam investir e 
faturar mais em 2020

reformas e modernização da 
empresa (37,2%). Entretanto, 
mesmo com cenário promissor, 
58,5% pretendem manter a 
quantidade de funcionários 
nas empresas, 34,4% desejam 
ampliar o quadro, e somente 
7,1% acreditam que vão redu-
zir o número de colaboradores. 

Apesar da expectativa oti-
mista para 2020, na visão dos 
empresários ouvidos pela 
Sage, nos últimos 12 meses o 
avanço da economia foi abaixo 
das projeções esperadas. Para 
os empresários, os principais 
entraves para o crescimento 
das suas empresas foram: 
alta carga tributária (56,3%), 
fatores políticos (44,3%) e 
burocracia (41%) -- pontos 
que ficarão no radar para este 
ano. Fonte e mais informações: 
(www.sage.com/pt-br).

heróis da economia brasileira, 
apostam na melhoria do país e 
pretendem investir em 2020, 
especificamente na área da 
tecnologia. Esses dados servem 
como termômetro do panorama 
atual e indicam um período mais 
otimista para os negócios”, diz 

Osvaldo Meneghel, diretor de 
marketing da Sage Brasil. 

A pesquisa apontou ainda que 
mais da metade dos entrevista-
dos pretende investir mais em 
2020 (51,4%). As áreas mais 
beneficiadas serão: tecnologia 
(42,1%), marketing (39,3%) e 



Código help: 
questão de ética

A vassalagem e a 
antiética caminham 
juntas em um terreno 
de conivência

Não bastassem os 
problemas de finan-
ciamento, a falta de 

acesso, os desvios de verbas 
públicas e a má gestão, 
entre tantas outras falhas, 
a saúde do Brasil enfrenta 
nova mazela neste início de 
século XXI. Recentemente, 
o Tribunal de Justiça firmou 
parecer de que o médico 
é responsável pelo doen-
te, não instituições com 
arremedos de protocolos, 
muitos propondo condu-
tas erradas, infelizmente 
acatadas por médicos de 
formação questionável. 

A propósito, é cada vez 
comum médicos seguindo 
protocolos equivocados e 
dispendiosos sem contestá-
-los. Dignidade, defesa de 
valores, zelar pelos pacien-
tes e pelo uso correto de 
recursos econômicos e hu-
manos quase não têm mais 
peso na rotina de diversas 
instituições. 

Profissionais que não hon-
ram o juramento de Hipócra-
tes e de formação medíocre 
simplesmente dizem amém, 
quando o cumpra-se vem de 
cima. Assim, os protocolos 
ameaçam pacientes, colo-
cando suas vidas em jogo, 
enquanto hospitais somam 
superávits estratosféricos e 
abrem novas unidades, como 
se ergue um boteco.  

Essa falta da ética tem 
consequências diversas. 
Antigamente, havia hospitais 
diferenciados, ao menos 
no campo da moralidade. 
Eram obstáculo a recursos 
humanos desqualificados e 
mal-intencionados. Com o 
passar dos anos, aventureiros 
passaram a assumir a admi-
nistração de vários deles, 
transformando-os em campo 
propício às más práticas. 

Distintos hospitais atro-
pelam médicos titulares, 
apossando-se de seus pa-

cientes e jogando-os nas 
mãos de sua equipe própria. 
Isso apenas para garantir 
lucros vultosos. O resultado, 
já disse, são vidas em perigo, 
tratamentos retrocedendo e 
prejuízos de toda a ordem 
ao sistema de saúde.   

A vassalagem e a antiética 
caminham juntas em um 
terreno de conivência. Os 
órgãos responsáveis por 
fiscalizar desvios de mé-
dicos e diretores clínicos 
omitem-se, favorecendo o 
jogo do poder.   

É absolutamente antiético 
escalar colaboradores para 
tratar dos pacientes cujo 
acompanhamento sempre 
foi seguido por um médico 
titular. Quanto mais graves 
os casos do doente, maiores 
os riscos. 

Lamentavelmente, exis-
tem muitos que não estão 
minimamente preocupa-
dos com o bem-estar de 
pacientes. Vivem prontos 
para ajoelhar e atender aos 
interesses institucionais. 
Um bom hospital não se 
presta a tal prática. Deve-
ria haver regra rígida para 
o banimento de gestores 
e médicos desconectados 
com a assistência de quali-
dade e a boa medicina. 

Tantos absurdos recor-
rentes apenas comprovam 
ausência de caráter e de 
princípios morais. Há um 
contingente de médicos de 
formação inadequada (em 
geral formados em faculda-
des de fundo de quintal) que 
aceitam ser engessados por 
protocolos, o que afronta a 
medicina humanística e os 
direitos dos cidadãos.  

O desabafo deve-se a 
minhas crenças pessoais. 
Penso, ou melhor, tenho 
convicção de que nada pode 
estar acima da conduta e da 
decisão do bom profissional 
de medicina. As mudanças 
são urgentes e é obrigação 
apontar malfeitos a serem 
corrigidos. 

 
(*) - É presidente da Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica. 

Antonio Carlos Lopes (*)
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Carolina Portella – Felipe Tognoli 
(Ilustr) – Mariana Rhormens (Fotos) - Kapulana – Imagi-
nem uma ovelha colorida. Muito diferente. Inimaginável! Nessa 
historinha recebemos além de uma mensagem de aceitação do 
outro, a importante e inevitável autoaceitação. A protagonista 
percorreu “o mundo”, entre lindas fotos e ótimas ilustrações, 
para descobrir porque era diferente e muitas vezes rechaçada . 
Voltado para o público infantil, deve ser lido/visto, sem restrição 

de faixa etária!

Ovelha Colorida

Paulo Stucchi – Cultrix –  Psicólogo, jorna-
lista e demais atividades afins, criou uma história 
realmente apaixonante sob o manto de um assunto, 
historicamente  distante, todavia, seus efeitos ainda 

são presentes. Os personagens esvoaçam entre países e, logi-
camente em Berlim, onde os fatos são gerados, recebendo um 
engendramento nada usual, com técnica brilhante. Até uma 
menina curandeira, num campo de concentração,  tem lugar, 
aliás, de pleno e intrigante destaque. Em suma uma obra de bom 
gosto e fino trato editorial que garantirá prazerosa leitura. 

A Filha do Reich

Danny Marks -  O autor “joga” com o leitor e o 
envolve em assuntos nada lúdicos. Temas místicos, 
filosóficos, valores morais e éticos são lançados ao 
tabuleiro psicológico, onde nada se liga e ao mesmo 

tempo tudo se envolve. Dada sua profundidade e notória com-
plexidade, é para poucos. Deve ser lido com muita atenção. Ao 
termino, muitas coisas serão esclarecidas!

O Jogo

Franklin Valverde –Terceira Margem – Obra 
atemporal, sempre nova e verdadeira. O Franklin 
é um mestre das letras e ótimas junções de ideias. 
Sua sensibilidade ao cantar  o nosso cotidiano é 

inigualável. Já em 2009, bradava sustentabilidade: “Eucalipto, 
folhas aplaudem ao vento. Amanhã, guardarão versos”. Relacio-
namento: “Testo o afeto. Atesto o que detesto”. Social: “Iletrados 
alfabetizados Somos os autos da equação. Zeros fora, Nove lá”. 
Uma deliciosa e imperdível piração.

Banco de Versos

Tânia Zambon – Champion – Irrequieta 
autora, reconhecida neurocientista e empresária 
internacional, criou o método PNT – Programação 
Neuro Evolutiva Transformacional, que já alterou e 
otimizou a vida de milhares de pessoas. Nesta obra, 

que ao seu início insere frase de Louis Pasteur: “O germe não é 
nada, o terreno biológico é tudo”, já mostra a que veio. De fato , 
em suas páginas o leitor encontrará, sem pieguices, o caminho 
para almejado sucesso ou a certeza de suas convicções. Certo é 
que, ninguém sairá “ileso” de seus ensinamentos, todos advindos 
de suas profundas pesquisas e vasta experiência. A Cura, neste 
caso, é aprender a interiorizar-se sem perder essência, sem 
vilipendiar sua personalidade. Sem clichês, poderá levar o leitor 
ao caminho da felicidade, pessoal e profissional. Necessário!

A Última Chamada para a Cura

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 

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

Tais valores fazem do 
Brasil o 11º principal 
mercado, distante, 

porém da décima colocada, a 
Alemanha (407 mil visitantes 
e gasto de US$ 714 milhões), 
segundo San Francisco 
Travel, o órgão americano 
que se assemelha ao nosso 
ministério do turismo.

A projeção de crescimen-
to para os próximos anos 
é bastante positiva, o Visit 
California espera receber 
249 mil brasileiros até 2022. 
No comparativo com os 
últimos cinco anos, o mer-
cado brasileiro dá mostras 
de que, pelo menos neste 
mercado, já se recuperou 
da recente crise econômica. 
Os executivos brasileiros 
buscam esse destino para 
entenderem o ecossistema 
de inovação único, a busca 
de inspiração que só o Vale 
do Silício oferece, além da 
busca de inspiração e para 
fechar negócios.

A Wish International, em-
presa brasileira com filiais 
nos Estados Unidos e Euro-
pa, levou cerca de 3 mil exe-

Os executivos brasileiros buscam esse destino para entenderem o 
ecossistema de inovação único.
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Onyx Flex Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
CNPJ/MF n° 18.579.879/0001-33 - NIRE: 35.227.721.135

Ata da Reunião de Sócios realizada em 10 de Fevereiro de 2020
Data, Hora e Local: Aos 10/02/2020, às 15:30, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, 4º andar, sala 40, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-000. Convoca-
ção: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Abrão Muszkat 
e Secretário: Sr. David Leon Rubinsohn. Ordem do Dia e Deliberações por Unanimidade, os 
sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, sendo que o ca-
pital social atual de R$ 37.757.000,00, será reduzido em R$15.000.000,00, e o capital social final 
após a redução será de R$ 22.757.000,00. Encerramento: Nada mais, lavrou - se a ata, aprova-
da e assinada por todos os sócios. São Paulo, 10/02/2020. YP II Real Estate Empreendimentos 
e Participações Ltda. Abrão Muszkat; Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incor-
porações S.A. Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A. Marcelo Rezende Rainho Teixeira; 
Thiago Bellini Motta Leomil. Abrão Muszkat - Presidente; David Leon Rubinsohn - Secretário.

Aumenta o número de 
brasileiros no Vale do Silício
Em 2018, 211 mil brasileiros escolheram a Califórnia como destino de suas viagens, gastando 
US$ 388 milhões em solo californiano – alta superior a 10% em número de visitantes em relação a 2017

brasileiros, desde a escolha 
do destino até o retorno 
para casa.

“A maioria de nossos 
clientes, seja a empresa que 
nos contrata ou o próprio 
executivo,  escolhe a região 
do Vale do Silício porque lá 
tudo é disruptivo e diferen-
ciado. Desde a concepção 
das grandes empresas de 
tecnologia, como Apple 
e Oracle, até as startups, 
fintechs e health tech. Acre-
dito que o maior público, 
sem dúvida, é o brasileiro”, 
conta Natasha.

Os executivos brasileiros 
buscam esse destino para 
entenderem o ecossiste-
ma de inovação único e a 
inspiração que só o Vale 
do Silício oferece. Além de 
ser disruptivo, pois alguns 
trabalham nas empresas 
que atuam na região, ou, 
simplesmente para um up 
grade na carreira por meio 
de cursos em universidades 
como Stanford, situada no 
Vale.

(www.wishwishinternatio-
nalevents.com).

cutivos, entre 2018 e 2019 e, 
para esse ano, a meta é au-
mentar 20% a quantidade de 
brasileiros, principalmente 
para o Vale do Silício, a meca 
da tecnologia e da disrup-
ção. Para 2020, as previsões 
são de crescimento do PIB 
brasileiro e a inflação pode 
permanecer estável.

Natasha Caiado, funda-
dora da Wish International 
e integrante do comitê 
do San Francisco Travel, 

destaca que os brasileiros 
são independentes, mas 
acostumados a atenção 
personalizada, e é aí que 
a Wish International atua, 
na ponte entre o conteúdo 
disruptivo e as necessida-
des brasileiras, além de 
gerenciar a logística, toda 
a curadoria de conteúdo 
para esses executivos, 
atingindo objetivos de cui-
dando de todos os detalhes 
da viagem dos executivos 

Rodrigo Valverde (*)

Recentemente, uma grande empresa 
do setor de papel e celulose anunciou 
novos investimentos após conseguir 
monetizar créditos de ICMS.

E jogou luz em um mercado em franco 
desenvolvimento, o de compra e venda 
de créditos judiciais. Neste caso, esta-
mos falando de uma grande empresa 
que conseguirá fazer um investimento 
significativo e os efeitos serão sentidos 
pela sociedade. Novos investimentos 
levam a criação de empregos, contra-
tação de serviços, o que tem efeito 
imediato no aumento do consumo 
das famílias e produz uma nova onda 
de investimentos e contratações para 
atender tais demandas. 

Ou seja, é uma forma de fomentar 
a economia e promover o desenvolvi-
mento. No Brasil, centenas de empresas 
poderiam levantar milhões de reais 

por meio da monetização de créditos 
fiscais. A dinâmica é simples e pouco 
conhecida já que existem fundos de 
investimento especializados em gestão 
de ativos judiciais. 

Eles ofertam às empresas um de-
terminado valor, lastreado no cálculo 
do tempo estimado do processo e das 
variáveis que cada processo em espe-
cífico pode ter, e assumem o crédito 
fiscal que somente seria recebido em 
anos. A empresa que vende o crédito 
judicial recebe o dinheiro destes fundos 
especializados em pouco tempo e ficam 
livres do ônus do processo.

Equivale dizer que estes fundos de 
investimento estão dando liquidez a 
um mercado tradicionalmente ilíquido, 
além de ser extremamente vantajoso 
às empresas por se tratar de algo que 
não compromete a política de endivi-
damento e não sobrecarrega o balanço 
financeiro com novos financiamentos.

E a sociedade precisa de novos in-
vestimentos das empresas para que 
a economia se desenvolva. De acordo 
com dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a For-
mação Bruta de Capital Fixo (FBCF), 
que mede os investimentos em ativos, 
cresceu 2% no terceiro trimestre 
de 2019 na comparação com os três 
meses anteriores, levando a taxa de 
investimento (FBCF/PIB) a 16,3% 
no período. 

Alguns economistas avaliam que a 
taxa de investimento adequada seria 
em torno de 25% do PIB. Ou seja, o 
Brasil precisa elevar esta taxa e as em-
presas podem encontrar na modalidade 
de recuperação de créditos judiciais 
um alento para fazer frente a novos 
investimentos.

(*) - É sócio da Pro Solutti, gestora 
de ativos judiciais.

Como levantar recursos com créditos fiscais

O governo federal decidiu 
prorrogar por mais setes dias 
a presença dos militares das 
Forças Armadas no Ceará 
para reforçar a segurança 
pública no estado. No últi-
mo dia 20, o presidente Jair 
Bolsonaro decretou a opera-
ção de Garantia da Lei e da 
Ordem (GLO) pelo período 
de 20 a 28 de fevereiro.

A extensão desse prazo foi 
definida na sexta-feira (28) 
em reunião no Palácio do 
Planalto entre o presidente 
e os ministros da Casa Civil, 
Walter Braga Netto; da Jus-
tiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro; da Secretaria 
de Governo, Luiz Eduardo 
Ramos; do Gabinete de 
Segurança Institucional, 
Augusto Heleno; e da Advo-
cacia-Geral da União, André 
Medonça.

Em nota, o presidente Jair 
Bolsonaro disse esperar que 
o impasse entre a Polícia 
Militar do Ceará e o governo 
do estado seja resolvido. Ele 
também voltou a defender a 
aprovação do projeto de lei 
que flexibiliza o conceito de 
excludente de ilicitude para 

Governo prorroga GLO no 
Ceará por uma semana

agentes de segurança duran-
te operações desse tipo. 

"O governo federal avalia 
que se trata de uma nego-
ciação do estado, entretanto, 
continua prestando seus es-
forços de ajuda à população. 
Ressalta-se a importância de 
que o Congresso Nacional 
reconheça que, o emprego 
da GLO, dada a necessidade 
de segurança aos integran-
tes das forças, muitos deles 
jovens soldados com cerca 
de 20 anos de idade, discuta 
e vote o excludente de ilici-
tude". Legalmente, policiais 
militares são proibidos de 
fazer greve, motivo pelo qual 
os protestos da categoria são 
classificados como motim 
(ABr).

Com decisão, Forças Armadas 
permanecerão mais sete dias 

no estado.
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DE CADA 100 EMprEsAs fAMILIArEs, ApEnAs 
30 ChEgAM à sEgunDA gErAçãO

Abrir um empresa já é um desafio, mas abrir uma empresa familiar é desafio 
dobrado. Além do negócio propriamente dito, existem inúmeros outros conflitos, 

que devem e precisam ser administrados no dia a dia. 

“Os herdeiros 
não devem 

enxergar na 
empresa sua única 

saída de sucesso 
ou felicidade.

Ricardo Penteado Camargo (*)

Os problemas surgem nessas empresas, basicamente, 
pelo simples fato dos proprietários desconhecerem 
os conflitos latentes nesse tipo de organização e pos-

tergarem o estudo e elaboração de um ‘código de relações.

Diferentemente das outras empresas, as familiares têm 
como principais desafios, estruturar um planejamento 
visando sua continuidade, manter a unidade de comando 
despersonalizada, a sua capitalização, a profissionalização 
e visão de médio e longo prazo, pois costumam enxergar 
somente o curto prazo. Nessas empresas também, quase 
nunca estuda-se um planejamento patrimonial, ou existe 
um plano para a falta súbita dos principalis sócios. E, por 
falta de se estruturarem, sofrem com a explosão demográ-
fica das famílias e quase nunca conseguem absorver todos 
membros dentro da organização.

 
nem sempre o caminho mais fácil é a melhor opção 

- A sucessão não deve ser vista como algo automático. 
Meu avô era dono, meu pai assumiu e agora é a minha 
vez. Isso é um grande erro, que gera frustração ao su-
cessor e pode, em muitos casos, levar a organização à 
falência. Os herdeiros não devem enxergar na empresa 
sua única saída de sucesso ou felicidade. Por estarem 
próximos, costumam ir pelo caminho aparentemente 
mais fácil e deixam de tentar descobrir sua verdadeira 
vocação, que pode não estar naquela organização.  

 
 Não é preciso fechar as portas da empresa e nunca 

mais participar de um almoço em família. Nem sempre 
a saída mais radical é a melhor opção. Fique atento aos 
primeiros sinais de conflitos na organização e busque 
ajuda. Existem ferramentas e profissionais no mercado 
altamente capacitados para auxiliar você, sua empresa e 
suas familiares nesse momento. O principal instrumento 
para organizar uma empresa familiar que passará de 
geração a geração é o ‘Acordo Societário’. Esse instru-
mento deve conter todas as regras possíveis e de forma 

clara, visando assim uma regra de convivência entre as 
pessoas (herdeiros) e a sociedade.

Outro fator de importância é a preparação dos su-
cessores -  O sucessor tem que sempre pensar que 
se ele decidir concorrer a uma vaga em uma empresa 
qualquer, tem de estar preparado para isso. Então, 
porque não fazer o mesmo pela sua própria empresa? 
Outro instrumento importante quando envolve muitos 
grupos familiares é a criação de ‘Holdings’, separando 
da gestão as questões pertinentes aos interesses das 
famílias e suas relações com a organização, evitando 

ingerências e desmandos, melhorando as relações dos 
herdeiros com os profissionais de mercado. 

 
uma empresa familiar não é feita só de problemas 

- É preciso sim pontuar os erros e desafios ao longo 
da jornada, mas também é preciso mencionar que há 
vantagens contidas nas empresas familiares, tendo como 
a principal, a lealdade dos empregados, pois conseguem 
enxergar e identificar-se com o comando da organiza-
ção, trazendo um sensação de proximidade.  Nessas 
empresas, as decisões são mais ágeis, trazendo uma 
real vantagem competitiva. Nelas também é visível sua 
maior sensibilidade social e política, pois se relaciona 
mais intensamente com a sociedade, carregando um 
forte traço de união entre o passado e o futuro. 

 Para encerrar, é importante lembrar que quase noventa 
por cento dos empregos no Brasil estão nas empre-
sas familiares e elas são mais de noventa por cento 
das empresas, com uma significativa participação no 
Produto Interno Bruto. Enfim, neste país onde temos 
na população uma forte 
vertente para empre-
ender, as organizações 
familiares continuarão 
a surgir e muitas delas 
prosperarão.

 
Ciclo das empresas fa-

miliares - Início ou 
fundação: Nesta fase, 
essas empresas sofrem 
uma forte tendência 
à autocracia, com forte concentração das decisões. 
Os fundadores impõem-se durante tantos anos, que 
costumam ter um obstáculo à profissionalização. Eles 
acreditam que dedicam-se muito ao negócio e apegam-se 
demasiadamente à organização, exercendo um papel 
que por muitas vezes confunde a pessoa física com a 
jurídica. Esse perfil tende a ter muita dificuldade em 
treinar e avaliar os filhos.

 
Crescimento/Apogeu - Nesta fase já aparecem as pri-

meiras crises entre os sucessores, bem como a incompa-
tibilidade entre os filhos e parentes, pois quase sempre 
pensam diferente não só entre eles, mas também dos 
fundadores. Surge aqui a necessidade da profissionali-
zação, tendo em vista o tamanho e multiplicidade dos 
negócios. É nesse momento que a organização atinge 
o máximo.

Declínio - Caso essa empresa não tome as devidas provi-
dências no seu apogeu, pode ocorrer uma pulverização 
do poder acionário e do patrimônio, com possíveis di-
vergências entre os sucessores com consequente falta 
de liderança. Neste ponto, a empresa distancia-se dos 
valores do fundador e perde sua identidade, enquanto 
os conflitos familiares crescem, uma vez que a família 
só enxerga a empresa como “provedora” e não um 
negócio, o que agrava a tomada de decisões e divisões 
de cargos e tarefas.

 
(*) - É consultor, especialista em empresas familiares, da Camargo Gestão. 
Marketing estratégico pela FGV e estratégia de negócios pela SUNY – State 

Universityof New York.
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Outro fator de suma importância é a preparação 
dos sucessores.
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