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News@TI

Dell Technologies inaugura Centro de Soluções

@A Dell Technologies inaugurou um novo Centro de 
Soluções no Brasil. Batizado de Customer Solution 

Center (CSC), o espaço contém inovadoras tecnolo-
gias e está localizado no escritório da companhia em 
São Paulo, conectado a outros 19 centros ao redor do 
mundo. Isto permite a clientes e parceiros conhecerem, 
desenvolverem e testarem novas soluções e projetos, 
simulando cargas de trabalho reais e com o apoio dos 
melhores especialistas nacionais e internacionais.   Leia a coluna  completa na página 2

Negócios em Pauta

Bolsas em Israel
O grupo Amigos do Instituto Weizmann do Brasil está 

selecionando alunos brasileiros para quatro bolsas integrais 
para a Escola de Verão do Instituto Weizmann de Ciências, 
em Rehovot, Israel. A atividade acontecerá de 7 a 20 de 
julho, em laboratórios nas áreas de bioquímica, biologia, 
química, matemática, ciência da computação e física para 
jovens talentos em ciências do mundo todo. São três sema-
nas dedicadas à pesquisa científica nos laboratórios com 
orientação de cientistas, além de palestras, seminários 
e visitas a algumas das instalações de última geração no 
campus. Mais informações: (http://amigosdoweizmann.org.
br/stage/escola-de-verao/processo-seletivo/).    Leia a 
coluna completa na página 3

O procurador-geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), 
José Levi, afirmou, no fim 
do ano passado, que mais 
de 90% da Dívida Ativa 
da União é formada por 
impostos em atraso. 

Todos os débitos - impostos 
ou não - somaram R$ 2,2 

trilhões em 2018 e envolve-
ram 5,4 milhões de devedores. 
Quando a questão tributária é 
aplicada às empresas há um 
risco para as companhias que 
não realizam esses pagamen-
tos, comprometendo sua saú-
de financeira e podendo até 
gerar bloqueio de patrimônio, 
nos casos mais graves. 

O termo que define esse va-
lor decorrente de obrigações 
ou dívidas de uma empresa 
ao Fisco (autoridade que 
tem a função de controlar 
e fiscalizar o cumprimento 
da legislação tributária) é o 
passivo tributário. Há diver-
sos motivos pelos quais as 
empresas deixam de recolher 
impostos e geram essa dívida, 
seja por estratégia, falta de 
conhecimento ou mesmo por 
não ter recebido pagamentos 
que cobrissem os gastos. 

Seja qual for a razão, o re-
sultado é o mesmo: acúmulo 
de passivos que podem ser 
federais, estaduais ou munici-
pais. E quando esse montante 
se torna grande demais, fica 
quase impossível para a em-

O vírus 
chegou 

Por Heródoto Barbeiro
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Leia na página 2

De acordo com o CEO Roberto Barreira, a agilidade com que a 
tecnologia avança, proporciona possibilidades infinitas; o grande de-
safio é sempre surpreender os clientes. “A tecnologia muda e evolui 
constantemente e está cada vez mais imersiva, interativa e social”, diz 
Roberto. Uma das novidades apresentadas por sua empresa é interação 
homem-máquina. Com flipchart digital e os painéis de LED interativos, 
é possível promover uma utilização ainda mais lúdica e inovadora de 
equipamentos já conhecidos e consolidados.   

Interação homem-máquina

Em toda gestão contábil deve-se levar em conta o planejamento tri-
butário, que auxilia no momento do pagamento de impostos. É possível, 
com essa prática, encontrar formas de reduzir legalmente o custo da 
carga tributária. As empresas, com auxílio de profissionais devidamente 
registrados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), devem 
organizar as finanças, estudar e analisar todos os tipos de tributações 
que envolvem a empresa, para então encontrar a melhor forma de 
gerenciar o negócio.   

Gestão contábil e tributária

A LGPD foi sancionada em 2018, mas suas implicações não se 
limitam ao campo comercial; em termos trabalhistas, as empresas 
deverão adequar sua política de gestão de dados, se quiserem entrar 
em harmonia com a legislação e evitar eventuais sanções administrati-
vas, que podem ser de até 2% do faturamento da empresa, limitadas a 
R$ 50 milhões, bem como sanções civis, para reparar eventuais danos,  
e até em sanções penais..   

LGPD e esfera trabalhista 
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Saber lidar com os passivos tributários 
impede que eles se tornem um 

pesadelo para as empresas 
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presa voltar a operar. Em um 
primeiro momento, o Fisco 
envia uma cobrança, e se a 
empresa deixa que elas se 
amontoem, ficando inerte, 
isso se converte em uma exe-
cução fiscal, que pode causar 
danos às contas e ao patrimô-
nio público da companhia. Ela 
pode ser, inclusive, impedida 
de participar de licitações e 
atingir um momento em que 
não terá mais defesa. 

Realizar um processo de 
acompanhamento desde o 
começo é muito menos da-
noso para a empresa que a 
recuperação após o acúmulo 
das dívidas, por isso, uma con-
sultoria em Direito Tributário 
pode ajudar. No caso de a 
empresa já ter esses proble-
mas, o especialista também 
irá acompanhar a evolução 
deles, até mesmo antes da 
inscrição em uma dívida 
ativa, ou caso já esteja com 

que fora cancelado - mesmo 
quando ele não está em 
vigor, pois o parcelamento 
ordinário é muito oneroso. 
Além de ser orientada a 
buscar alternativas dife-
renciadas como ofertar 
percentual do faturamento 
e fazer pagamentos de va-
lores específicos que vão 
depois ser abatidos. 

Há empresários que bus-
cam outras soluções para 
lidar com a dívida sem o 
devido acompanhamento, 
como abrir empresas em 
nome de outras pessoas, 
mas isso os deixa vulne-
ráveis. Pois, além de lidar 
com uma nova empresa e 
com a antiga, a pessoa ainda 
terá que gerir essa relação 
com alguém que será ju-
ricamente o dono de seu 
empreendimento . 

Para ajudar essas empresas, 
já existe um movimento im-
portante que foi a Medida Pro-
visória nº 899, de 16/10/2019, 
que propõe a redução de 
algumas dívidas federais, 
com descontos de até 70%. 
O incentivo de regularização 
de dívida com a União serve 
tanto para pessoa física e 
microempresa. O Governo 
Federal calcula que 1,9 milhão 
de pessoas se beneficiarão 
com a medida. E ela já está 
valendo. 

(Fonte: robson Prado é advogado, 
especialista em Direito Empresarial, 
Tributário e Trabalhista Empresarial)

O QUE 
ESPERAR DA 
TECNOLOGIA 
BRASILEIRA?

    Leia na página 6

os débitos inscritos acom-
panhará de modo eficiente a 
execução fiscal, verificando 
o andamento dos processos 
dentro dos Órgãos Públicos, 
além de saber se a cobrança 
é devida, evitando-se também 
bloqueios e penhoras indevi-
das ou inesperadas 

Até porque, existem em-
presas que deixam de pagar 
seus impostos simplesmente 
por não conhecer ou possuir 
um planejamento que lhe 
permita adequação tributária 
de acordo com o perfil empre-
sarial. Com um estudo exato, é 
possível até recuperar valores 
já pagos erroneamente. Além 
disso, há várias formas de 
conter esse passivo, mesmo 
que não seja por meio dos 
ordinários. 

Ao contar com uma as-
sessoria, é possível ter uma 
opção de rediscutir um Refis 

Justiça Eleitoral
Os cidadãos que tiveram o título 

de eleitor cancelado têm até o dia 6 
de maio para regularizar a situação. 
Após o prazo, quem não estiver em 
dia com o documento, não poderá 
votar nas eleições municipais de ou-
tubro. No ano passado, 2,4 milhões 
de títulos foram cancelados porque 
os eleitores deixaram de votar e 
justificar ausência por três eleições 
seguidas. Para a Justiça Eleitoral, 
cada turno equivale a uma eleição.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/127722/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-06-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-06-03-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/herodoto-barbeiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/projecao-mapeada-e-imagens-holograficas-crescem-no-setor-de-eventos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-gestao-contabil-e-o-planejamento-tributario/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/voce-sabia-que-a-lgpd-tem-impactos-na-esfera-trabalhista/
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Coluna do Heródoto

Ele vem da Europa. 
Ninguém desconhece 
que o contato com 
pessoas vindas do 
chamado velho 
continente são os 
portadores de uma 
grave ameaça à saúde 
humana.

O prognóstico não é 
favorável. A mídia 
estampa hospitais lo-

tados, médicos e enfermei-
ros correndo sem saber para 
onde ir. As noticias divulga-
das no país de origem não 
merecem crédito porque o 
governo não tem interesse 
em divulgar uma pandemia 
que vai afetar a economia 
e derrubar a produção e o 
mercado internacional. Os 
cientistas buscam as origens 
do vírus, genericamente 
conhecido como influenza, 
e há discordância do animal 
responsável pela sua pro-
pagação. 

Alguns reputam a uma 
contaminação de aves que 
por sua vez  contaminam 
os porcos, que por sua vez 
contaminam os seres hu-
manos. Não há uma ligação 
direta entre as aves e os 
infectados. A doença é um 
desafio para os institutos de 
pesquisa que não chegam 
a um medicamento, ou 
vacina que sejam capazes 
de imunizar as pessoas. Os 
curandeiros e benzedeiras 
trabalham a todo vapor.

Há um temor que as aglo-
merações, como o carnaval, 
sejam os locais de maior 
possibilidade de contágio. 
As fake news transitam 
de boca a boca. Há quem 
propague que a doença é 
um castigo divino provoca-
do pelos  pecados do  ser 
humano, o apocalipse. Um 
castigo para uma sociedade 
pecadora, materialista, pela 
falta de religião e pela de-
vassidão dos costumes. Ou 
a passagem de três cometas 
nas proximidades do plane-
ta que trazem a doença, a 
guerra e a fome. 

De fato os três convivem 
em um mundo conturbado 
e disputado pelas potências 
bélicas em vários campos 
de batalha. As teorias da 
conspiração ganham grande 
aceitação, como a de um 
laboratório que  criou o vírus 
como uma arma de guerra, 
para contaminar o inimigo e 
perdeu o controle da disse-
minação. A cada dia novas 
notícias dão conta que o 
vírus atingiu locais distintos 
tanto na Europa como nos 
Estados Unidos. O Brasil 
não está fora desse ciclo 
de contaminação, recebe 
estrangeiros que já chegam 
na alfândega doentes.

Da constatação da chega-
da do vírus para a suspeita 
de muitos infectados é um 
passo. Em São Paulo são 
registrados muitos casos e 
logo em todo o país novos 
doentes são anunciados. Os 
protocolos médicos para 
impedir a expansão de epi-
demia são recentes e  nin-
guém tem certeza que vão 
funcionar. A consequência 
imediata é a corrida para 
os hospitais ao primeiro 
sinal de gripe, e as vezes é 
apenas um resfriado. Mas o  
noticiário internacional não 
deixa ninguém tranquilo. 

A capital do Brasil é um 
foco de forte propagação. 
Nem mesmo uma equi-
pe médica enviada para 
a Europa para apoiar os 
aliados na guerra escapa 
da doença. Já chegam com  
o vírus atuante. Uma onda 
de contaminação percorre o 
pais. Pobres e ricos são atin-
gidos. Não escapam nem a 
burguesia industrial, nem os 
latifundiários do café. Nem 
os políticos. 

O presidente recém eleito 
em 1918, Rodrigues Alves, 
morre antes de tomar posse. 
A gripe espanhola mata no 
Brasil 35 mil pessoas. No 
mundo, matou mais do que 
as duas grandes catástrofes 
conhecidas como as duas 
grandes guerras mundiais.

(*) - Editor-chefe e âncora do Jornal 
da Record News em multiplataforma 

(www.herodoto.som.br).

Heródoto Barbeiro (*)

O vírus chegou As empresas estão realmente 
a salvo na Era da IoT?

Dean Coclin (*)

Apesar da sua importância já ser re-
conhecida por todos e das facilidades 
que ela traz para o nosso dia a dia, não 
podemos ignorar os cuidados que exige, 
já que as informações que transitam 
entre os dispositivos precisam ser 
protegidas. Sem falar que o próprio 
aumento do uso destes dispositivos 
também traz novas vulnerabilidades.

O que vemos, no entanto, é que o 
uso da política de segurança correta 
é uma tarefa complicada por causa 
da falta de conhecimento não apenas 
dos consumidores, mas também dos 
desenvolvedores e fabricantes. Qual é a 
diferença entre a boa e a má segurança 
quando o assunto é IoT? Acredito que 
há cinco pontos essenciais que devem 
ser considerados:

Revisão de riscos: uma empresa de su-
cesso sabe como proteger seus pontos 
de conexão da Internet das Coisas, que 
tipo de riscos eles representam e onde 
residem. Nesse estágio é importante 
tentar entender como é a rede de negó-
cios, seus dispositivos e componentes. 
Em seguida, avaliar cada parte da rede 
de acordo com o nível de ameaça que 
ela representa e minimizar os riscos. 
Uma avaliação de risco que inclui testes 
de penetração para entender ameaças 
e vulnerabilidade no dispositivo ou no 
ecossistema, é essencial para uma rede 
IoT segura.

Criptografar informações: todos os 
dados, em repouso ou em movimento, 
devem ser tratados confidencialmente. 
Para isso, organizações bem-sucedidas 
usam criptografia em todos os lugares 
por onde esses dados passam ou estão 
localizados.

Sempre autenticar: em grandes redes 
da Internet das Coisas pode haver um 
labirinto de possíveis pontos de falha 
de segurança. A natureza complexa 
dessas redes também significa que os 
usuários podem ser confundidos com 
autenticação. As empresas de sucesso 
sabem que a autenticação impede o 
acesso aos riscos. É por isso que elas 
garantem que apenas dispositivos, 
sistemas e conexões de usuários devi-
damente autenticados sejam aceitos. 
Soluções como certificados digitais são 
capazes de combinar uma experiência 
transparente do usuário com recursos 
de autenticação incomparáveis.

Infundir integridade: essas organiza-
ções também garantem a integridade 
de tudo o que fazem. Uma das manei-
ras favoritas dos hackers de explorar 
dispositivos da Internet das Coisas é 
alterar as definições de configuração ou 
manipular os pacotes de dados que são 
enviados para ou a partir do dispositivo, 
causando danos potenciais ao usuário 
do dispositivo. Os dispositivos devem 
usar uma inicialização segura para 
garantir sua integridade de funciona-
mento. As atualizações de firmware 
wireless devem ser protegidas com a 
assinatura de código para garantir que 
os pacotes de dados não tenham sido 
interceptados ou manipulados durante 
o trânsito. Garantir a integridade é 
essencial para a segurança dos dispo-
sitivos conectados.

Estratégia de escalonamento: Como 
já falamos, as redes de negócios da IoT 
geralmente são grandes e devem conti-
nuar crescendo cada vez mais. De olho 
nisso, devemos pensar em estruturas 
de segurança que podem ser ampliadas 
de acordo com a demanda. As organiza-
ções de sucesso estão implementando 
soluções de segurança que se adaptarão 
não apenas ao número de dispositivos 
que possuem hoje, mas também em três 
ou cinco anos. Um aspecto importante 

da escalabilidade é o desempenho do 
seu sistema. Atrasos no desempenho 
com a Internet das Coisas podem levar 
empresas a falhar, portanto conforme 
mais e mais dispositivos se conectam, 
as organizações devem se perguntar se 
a solução de segurança que possuem é 
escalável para acompanhar o desem-
penho esperado.

A IoT está em um caminho ascen-
dente e não há como pará-lo. Por isso 
é crucial que as organizações se fami-
liarizem com as práticas de segurança 
comprovadamente bem-sucedidas e 
que estão sendo adotadas, mas nem 
sempre utilizadas, como acontece com 
certificados digitais e sistemas PKI.

Em um mundo interconectado, não 
pensamos apenas sobre a segurança 
de uma empresa, mas também na de 
todos os usuários finais e tudo o que 
interage com a empresa. Problemas 
de segurança relacionados à Internet 
das Coisas podem afetar a segu-
rança pública, de um paciente, um 
motorista, os sistemas econômicos 
e até mesmo o modo de vida de uma 
população.

Como vimos, há práticas recomenda-
das de segurança da IoT que protegem 
com muita eficiência as organizações. É 
hora de analisar seriamente a segurança 
da Internet das Coisas e agir de forma 
responsável.

À medida que mais empresas avaliam 
suas deficiências na IoT, seus líderes 
devem adotar proteções essenciais, 
como as fornecidas pela infraestrutura 
de chave pública (PKI) e certificados 
digitais. Autenticação, criptografia, 
integridade de dados e sistemas são 
indispensáveis em um mundo de dispo-
sitivos conectados onde há uma grande 
coleta e compartilhamento de dados.

(*) É diretor sênior de desenvolvimento 
de negócios da DigiCert.

A crescente tendência de ter todos os dispositivos interconectados e a fabricação dessas tecnologias, 
estão impulsionando rapidamente o armazenamento da Internet das Coisas

News@TI
App PharmaLink

@A InterPlayers, HUB de negócios da saúde e bem-estar, lançou 
uma nova versão do aplicativo Pharmalink, solução para o mer-

cado farma, especialmente formatada para as equipes de vendas e 
trade das indústrias. A primeira versão do app foi lançada em 2005, 
inicialmente como uma plataforma online para equipes de venda nas 
farmácias. No decorrer dos anos, passou por diversas atualizações 
conforme necessidade de mercado. 

Soluções de CRM

@A Zendesk, Inc. anunciou os novos Support Suite e Sales Suite, 
ampliando suas soluções de CRM focado em serviços (service-first  

CRM), que permitem às equipes  de atendimento e de vendas se conecta-
rem instantaneamente a seus clientes por meio de conversas em todos os 
canais de contato. O conjunto de ofertas ajuda nas relações entre marcas 
e seus clientes (https://www.zendesk.com.br).

Oportunidades em UX fomentadas pela Lei 
Geral de Proteção de Dados

@No próximo dia 26, a DUXcoworkers, empresa especializada em UX, 
vai promover o Módulo 2 do Data Privacy Sprint - sobre os impactos 

práticos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (nº 13.709/2018) nas 
empresas. Diferente do primeiro evento, realizado em janeiro, onde os 
temas eram focados nos riscos a serem considerados quanto às interfaces 
de aplicação da norma, no Módulo 2 haverá uma consultoria individualizada 
com cada participante, abordando as  tendências e oportunidades deste 
novo contexto legislativo a partir da realidade específica de cada organi-
zação e com foco na experiência do usuário. Os especialistas consultores 
vêm de diferentes áreas para que possam, conjuntamente, cobrir todos 
os aspectos referentes à LGPD. Inscrição através do site: https://www.
dataprivacysprint.com/.
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Aplicativo facilita a vida de empresas que precisam 
cobrar clientes inadimplentes

Com mais de dez anos de experiência, a 
Ótris Soluções Financeiras, rede de fran-
quias de recuperação de créditos, lança o 
Ótris App, aplicativo que funciona como 
uma espécie de “Uber das negociações,” 
ao conectar o pequeno empresário com 
um especialista do segmento.

“Lidar com negociação de dívidas sem-
pre foi uma tarefa árdua. Exige tempo, 
traquejo e ainda assim pode desgastar o 
relacionamento entre clientes e prestado-
res de serviços. O Ótris App visa facilitar a 
vida do pequeno empreendedor. Funciona 
de maneira simples. É só se cadastrar no 
aplicativo e deixar que nós lidamos com 
toda a negociação com os endividados”, 
explica Caio Katayama, fundador da Ótris 
e idealizador do Ótris App.

Na prática, por mensalidades a partir 
de R$ 49,90, cada credor pode cadastrar 
até 150 CPF’s e CNPJ’s que devem para 
a empresa. Os endividados cadastrados 
podem ter débitos de até cinco anos. Os 
contatos dos devedores vão de forma 
automática para franqueados da Ótris, 
que a partir desse momento se tornam 

responsáveis em negociar os devidos 
valores. Além disso, o aplicativo possui 
recursos que possibilitam que o em-

preendedor acompanhe aquilo que foi 
recuperado em tempo real, podendo 
inclusive resgatar os créditos.

“O Ótris App foi pensado para que au-
tônomos e PMEs tenham uma maior ges-
tão da saúde financeira de seu negócio. 
Segundo o último levantamento do SPC 
– Serviço de Proteção ao Crédito - temos 
mais de 60 milhões de endividados no 
Brasil. O objetivo da Ótris não é somente 
realizar negociações, e sim, por meio de-
las, fazer uma reeducação financeira no 
consumidor, e com isso contribuir para 
a redução progressiva desse número de 
devedores”, comenta Caio.

Disponível tanto para Android quanto 
IOS, todos os credores que baixarem o 
aplicativo durante o mês de fevereiro 
terão isenção da taxa nos primeiros três 
meses.

“O aplicativo também pode gerar no-
vos postos de trabalho no país. Algumas 
novidades estão por vir e o Ótris App 
poderá ser útil também para quem estiver 
procurando uma nova opção de emprego 
remoto”, finaliza Caio.

Ótris Soluções financeiras lança novo 
aplicativo que promete reinventar a 

recuperação de crédito.
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É a primeira vez que 
você vem aqui?

Não é de hoje que 
ouvimos que shoppings 
centers vão acabar. 
Mas você já parou para 
pensar em quantas vezes 
no mês você entra num 
shopping? 

Ultimamente, observa-
mos que o varejo vem 
se reinventando e 

que, tanto o fluxo de pessoas 
quanto o ticket médio, estão 
em constante crescimento 
- mesmo com o avanço do 
e-commerce. Nos shop-
pings temos restaurantes, 
ambientes diferenciados, 
atrações especiais, even-
tos, cinemas, academias, 
segurança e diversas outras 
atividades de lazer. Também 
temos serviços dos mais 
variados segmentos. Tudo 
num só lugar.

A mudança do varejo em 
virtude do avanço da tecno-
logia foi um dos temas mais 
debatidos na maior feira de 
varejo do mundo, a NRF 
Retail’s Big Show 2020, que 
aconteceu em Nova Iorque. 
Na feira, foi amplamente 
debatida a necessidade de 
vermos a tecnologia como 
uma aliada e como essas são 
questões de sobrevivência 
nos negócios. 

Devemos proporcionar 
uma excelente experiência 
de compra, estabelecendo 
uma conexão com o cliente 
que, consequentemente, 
passa a ser um propagador 
da marca ao compartilhar 
sua experiência.

Mesmo com tantas mu-
danças, é notório que o mun-
do digital não vai sobrepor 
o varejo, quando ele se de-
senvolver com excelência. 
O que observamos é que, 
dentro de lojas físicas temos 
relação com o digital, sem 
perder a relação humana - 
que todo mundo gosta. Des-
sa forma, o chamado varejo 
omnichannel vem ganhando 
seu espaço sem ofuscar o 
meio físico. Investir e pensar 
nessa transformação digital 
é um dever dos empresários, 
além de entender que as 
preferências do consumidor 
são características funda-
mentais no mundo atual. 

Todo esse avanço tec-
nológico tem ajudado os 

shoppings centers virtuais 
a tratarem os clientes de 
maneira personalizada e 
exclusiva, oferecendo os 
produtos que eles realmen-
te querem (ou precisam) e 
customizando o processo 
de compra e venda. E no 
meio físico? Como os lojistas 
estão se preparando para 
equiparar esse atendimento 
personalizado? 

Seja por meio de moder-
nas plataformas de CRM, 
aplicativos de mensagens, 
usando a tradicional agenda 
ou uma planilha no Excel, 
o importante é conhecer o 
cliente, para que ele se sinta 
em casa quando entrar no 
estabelecimento. É muito 
desagradável chegar numa 
loja que você frequenta há 
anos e ser recebido com um: 
"É a primeira vez que você 
vem aqui?" ou “Já conhece 
o nosso produto?”.

Seja num shopping, num 
hotel, num restaurante ou 
numa loja, o cliente quer ser 
tratado como ser humano, 
não apenas como um meio 
para o lojista bater suas 
metas. No fim das contas, a 
materialização do produto, a 
experiência de compra, com 
um toque de tecnologia é o 
que importa. O que vale é 
dar voz ao cliente, enten-
dendo seus anseios, para 
que a marca possa oferecer 
exatamente o que ele está 
procurando e mostrar que 
relações humanas não são 
encontradas atrás de uma 
tela de celular.

Outro diferencial para 
atrair clientes às lojas físi-
cas é a criação de áreas de 
convivência  e espaços ins-
tagramáveis, que integram 
o mundo real ao digital. Pai-
néis coloridos e temáticos, 
cenários onde os clientes 
podem tirar fotos, funcio-
nam como propaganda es-
pontânea nas redes sociais. 
Com pequenos passos, é 
possível estar presente em 
diversos canais, atingir anti-
gos e novos compradores, e 
tornar o negócio perene. Só 
assim é possível se manter 
vivo e poder dizer: 

"Que bom que você vol-
tou!".

(*) - É diretora de marketing 
do Grupo Tacla Shopping.

Cida Oliveira (*)

www.netjen.com.br
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D - Alimentos Orgânicos
A fase de introdução alimentar é um dos momentos mais importantes 
na relação entre pais e filhos. É nela que os bebês têm contato pela 
primeira vez com novos sabores e texturas. As dúvidas sobre como 
começar ou quais os alimentos mais indicados para determinada 
fase do bebê somam-se aquelas relacionadas a agrotóxicos e os 
efeitos que podem causar no organismo dos pequenos. Atenta a este 
cenário, a Raízs desenvolveu uma plataforma online que conecta o 
consumidor interessado em alimentos orgânicos à pequenos pro-
dutores de todo o Brasil. A startup oferece alimentos totalmente 
livres de agrotóxicos, frescos e com a qualidade comprovada a 
partir de certificações dos maiores selos da área. Saiba mais em: 
(www.raizs.com.br). 

E - Programa de Trainee 
Estão abertas as inscrições para o "Programa de Talentos Cyrela "Trans-
formando o Mercado". As vagas têm o objetivo de desenvolver jovens 
profissionais que tiverem interesse em atuar no segmento de incorpo-
ração imobiliária. Selecionará 6 jovens profissionais para o escritório 
de São Paulo. Serão 4 vagas para a posição de "Aquisição de Terrenos", 
no qual o desafio do profissional será no mapeamento e negociação de 
terrenos com os respectivos proprietários; 2 vagas para "Dono de Ne-
gócios". Estão aptos candidatos formados entre 2018 e 2019 nos cursos 
de Engenharia, Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia de Produção 
e afins. Inscrições: (http://bit.ly/3a7fGKj). 

F - Linha Profissional
O ano começou cheio de novidades para a Hershey, gigante americana 
de chocolates. Com foco no mercado brasileiro de chocolate para uso 
profissional, a companhia apresenta a linha de produtos que marca 
sua entrada no segmento de Food Service. Com o nome de Hershey’s 
Professional, o portfólio traz chocolates, coberturas fracionadas e gotas 
forneáveis, que já podem ser encontrados nos principais atacadistas e 
lojas especializadas do segmento. A entrada de Hershey na categoria 
responde à demanda de padarias, confeitarias e de pequenos empreen-
dedores e profissionais autônomos da área, por produtos de altíssima 
qualidade, versáteis e com valor competitivo, para serem usados como 
ingredientes em inúmeras possibilidades de receitas. Para mais infor-
mações acesse (www.hersheys.com.br).

A - Descubra a Orquestra 
Estão abertas as inscrições para os professores da rede estadual 
de São Paulo do ensino fundamental e médio para o programa 
de formação musical chamado Descubra a Orquestra, promovido 
pela Osesp. Os professores contemplados vão participar de uma 
formação com aulas aos sábados das 8h às 16h. Os cursos começam 
ainda neste mês de março e terminam em junho. Para participar 
o docente não precisa ter conhecimento musical. O objetivo é 
que ele estenda o conteúdo para a sala de aula. Nos últimos nove 
anos, cerca de 5.800 professores e 533 mil alunos foram atendidos. 
Inscrições em (http://www.osesp.art.br/paginadinamica.aspx?pagi
na=inscrevasuaescola). 

B - Patinetes Elétricos
A Ford anunciou o início da expansão internacional da Spin, empresa 
de microbilidade que adquiriu em 2008 e foi a primeira a oferecer um 
serviço autorizado de patinetes elétricos compartilhados nos Estados 
Unidos. A empresa começará a operar na Alemanha no segundo tri-
mestre, com planos de entrar também na França e no Reino Unido. Nos 
Estados Unidos, a Spin já atua em parceria com mais de 60 cidades e 
25 universidades, oferecendo uma alternativa de locomoção acessível 
e confiável para as comunidades. A empresa se orgulha de colocar a 
segurança dos usuários em primeiro lugar, sempre obtendo a permissão 
dos governos locais antes de entrar em novos mercados e expandindo 
a frota de forma responsável. 

C - Clínica Médica 
A 10ª edição do Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica 
acontecerá no Bourbon Convention Ibirapuera, entre 27 e 31 de julho. 
Realizado pela Escola Paulista de Ciências Médicas, tem 40 horas de 
duração e é voltado a médicos, residentes e pós-graduandos. Objetiva 
possibilitar uma imersão em Clínica Médica, atualizando conhecimentos 
do Clínico para seu aprimoramento profissional. Na última edição, o 
curso teve a presença de 300 participantes vindos de diversos Estados 
brasileiros. “Em um ambiente favorável a compartilhar experiências, 
queremos inspirá-los a renovar os conhecimentos, tornando a Reci-
clagem um momento de relevante troca de ideias e saberes”, afirma 
o Prof. Antonio Carlos Lopes, coordenador do curso. Informações: 
(www.epcm.org.br).

G - Estratégia da Marca
Depois de Black Friday, o Dia do Consumidor (próximo dia 15) é 
considerado um dos melhores momentos de compra do ano. A data 
reforça a valorização dos direitos do consumidor e, com essa visão, a 
Camicado apresenta a maior campanha já realizada pela marca durante 
a "Semana do Consumidor". Até o próximo dia 15, todas as lojas e o e-
-commerce disponibilizam uma seleção completa de produtos para casa 
com descontos de até 45%. A campanha inclui utensílios de cozinha, 
mesa, decoração, cama, banho, organização, eletroportáteis e um mix 
de produtos licenciados com preços promocionais. Uma oportunidade 
de renovar a decoração de toda casa, com peças e coleções atemporais 
nos mais variados lifestyles (www.camicado.com.br). 

H - Aromas e Fragrâncias
A multinacional japonesa Takasago - uma das cinco maiores empresas de 
aromas e fragrâncias do mundo, com operação em 26 países, incluindo o 
Brasil - completa 100 anos. Com o lema “contribuindo para a sociedade 
através da tecnologia”, a empresa atua no mercado mantendo a tradição 
e o “DNA” japonês. Atende a clientes das mais diversas áreas ao redor 
do mundo: alimentos, bebidas, perfumes, produtos de uso doméstico e 
cuidados pessoais. No Brasil desde 1963, segue em busca de expansão 
no mercado nacional. Em 2001, ganhou o Prêmio Nobel de Química, 
com o desenvolvimento da tecnologia de catálise assimétrica, um avanço 
científico nesse mercado (www.takasago.com).

I - Validação de Cadastros
A ClearSale apresenta o Data Trust, uma nova solução antifraude com 
foco nos mercados de provedores de serviços financeiros, vendas diretas e 
telecomunicações. Atende a uma necessidade recorrente no cenário digital: 
evitar o uso indevido de dados obtidos através de vazamento e roubos. Para 
tornar as transações entre empresas e clientes mais seguras, o Data Trust 
analisa e avalia, de forma ágil e confiável, os dados cadastrais nos mais varia-
dos serviços, como pedidos online de cartão de crédito, abertura de contas 
digitais, concessão de crédito e precificação de seguros. A solução oferece 
uma análise inteligente de informações, com atribuição de ratings e insights e 
combinação com o score de fraude. Mais informações: (https://br.clear.sale/).

J - Indústria de Alimentos
Entre os próximos dias 19 e 21, em Florianópolis, acontece o 17º Congresso 
Internacional das Indústrias. O evento objetiva mobilizar empresas e engajar 
os empresários com temas atuais sobre os setores como um todo, além de 
contribuir para o crescimento das categorias representadas. Serão três dias 
dedicados à indústria de alimentos, com mais de 400 participantes entre as-
sociados, parceiros e fornecedores, com debates sobre economia no cenário 
nacional e mundial, tendências do varejo e análise de mercado, comporta-
mento do consumidor na hora da compra, comunicação e inovação. Além das 
palestras, mais uma edição da Feira de Exposição, totalizando 32 stands com 
as principais novidades em equipamentos e insumos (www.abimapi.com.br).

A revisão é resulta-
do da desaceleração 
da economia global, 

provocada sobretudo pela 
epidemia do novo coronaví-
rus. O IBGE divulgou que o 
PIB brasileiro cresceu 1,1% 
em 2019. Pela segunda vez 
desde 2012, o maior respon-
sável pelo avanço da econo-
mia brasileira foi o setor de 
serviços (+1,3%), além do 
agropecuário (+1,3%). A 
Formação Bruta de Capital 
Fixo (+2,2%) e o Consu-
mo das Famílias (+1,8%) 
também tiveram impacto 
positivo no resultado. 

O presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, res-
saltou a importância do 
consumo na recuperação 
e observou que, com a 
aprovação das reformas, o 
ano de 2020 também deverá 
apontar uma expansão do 
PIB. “Nossa expectativa é 

Os dados do PIB de 2019 revelam um grande desafio 
para a economia brasileira nos próximos anos.
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PIB cresce, mas só deve alcançar 
nível pré-crise em 2021

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) revisou a projeção de crescimento do PIB de 2020 de 
2,3% para 2,1%.

cujo avanço real ao longo do 
ano passado (+11%) foi o 
maior desde 2010 (+20,5%). 
Acrescentou, porém, que 
há ainda preocupação em 
relação ao desempenho da 
economia no curto prazo e 
como a desaceleração da 
economia global pode ter 
impactos no Brasil. 

“Apesar de não registrar 
quedas nos últimos 12 tri-
mestres, o desempenho 
de curtíssimo prazo segue 
decepcionante. Ainda que 
positivos, os dados do PIB 
de 2019 revelam um grande 
desafio para a economia 
brasileira nos próximos anos, 
que é reativar o mercado de 
trabalho que, a despeito do 
recuo na taxa de desempre-
go, tem apresentado níveis 
recordes de subutilização 
da força de trabalho e infor-
malidade elevada”, alertou 
Bentes (Gecom/CNC).

que o consumo das famílias, 
os serviços e o comércio vão 
continuar impulsionando a 
recuperação da economia 
brasileira em 2020. Acredi-
tamos que, a despeito dos 
desafios, com a aprovação 
das reformas e o empenho 
do governo e do setor pro-
dutivo, prosseguiremos 

firmes na trajetória de 
crescimento”, disse Tadros.

O economista da CNC Fa-
bio Bentes observou que a 
inflação próxima ao centro 
da meta definida pelo Copom 
permitiu a ampliação do con-
sumo de bens e serviços por 
parte das famílias via amplia-
ção do crédito ao consumo, 

A Companhia Nacional 
de Álcool (CNA) pode ter 
que implantar o terceiro 
turno de produção na 
fábrica de Piracicaba. O 
presidente da empresa, Le-
onardo Ferreira enfatiza: 
“primeiro será priorizada 
a demanda do Brasil; só 
depois para o exterior. Os 
novos números do início 
de março já são surpre-
endentes. Já temos, nesse 
início de mês, 4 vezes mais 
pedidos em relação ao pico 
do H1N1”.

O número de vendas de 
álcool em gel, no mês de 
fevereiro de 2020, foi dez 
vezes superior ao mesmo 
período do ano passado. O 
carro chefe é a unidade de 
400 gramas; para se ter uma 
ideia, o número de vendas 
foi superior a um milhão de 
frascos da unidade de álcool 
em gel. O segundo turno da 

O número de vendas de álcool em gel, em fevereiro, foi dez 
vezes superior ao mesmo período do ano passado.
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Recuperações 
judiciais aumentaram 
em fevereiro

Os pedidos de recuperação 
judicial em fevereiro tiveram 
crescimento de 11,0% com 
relação ao mesmo mês do 
ano passado, com 81 solici-
tações. O Indicador Serasa 
Experian de Falências e 
Recuperações Judiciais re-
velou que foram as micro 
e pequenas empresas que 
impulsionaram a alta, com 
53 requisições no período.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
apesar da alta interanual, 
o número continua caindo 
com relação aos meses an-
teriores. No comparativo 
com janeiro, houve queda de 
13,8%. “A expectativa é de 
melhora na economia, por-
tanto a tendência deve con-
tinuar em 2020”, comenta.

Na análise por segmentos, 
Serviços está à frente dos de-
mais, com 31 pedidos feitos 
em fevereiro, acima dos 27 
de fevereiro/19. Comércio 
e Primário também tiveram 
aumento no período, com 21 
e 5 solicitações, respectiva-
mente. Apenas a Indústria 
teve queda, passando de 26 
em 2019 para 24 neste ano 
(AI/SerasaExperian).

Empresa de álcool 
planeja terceiro turno

fábrica foi intensificado na 
semana passada. São cerca 
de 15% de novas pessoas 
empregadas. 

A fabricante das marcas 
de álcool Coperalcool, Zulu, 
Zumbi e Da Ilha é líder no 
segmento de álcool, há 71 
anos no mercado. É a respon-
sável por colocar no mercado 
o álcool em gel de limpeza 
e o gel para mãos 70°, que 

é certificado pela Anvisa 
como o produto recomen-
dado para a higienização 
das mãos. Há ainda o álcool 
em panos umedecidos para 
uso em superfícies, também 
70°, e o álcool 46°, líquido, 
com efeito bactericida, que 
proporciona limpeza com 
ação livre de bactérias por 
até seis horas de duração 
(AI/CNA).

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.brNegócios
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A prática de "passar 
pontos" da CNH e suas 

consequências criminais

Como se sabe, 
a prática de 
“passar pontos” da 
Carteira Nacional 
de Habilitação 
decorrentes de 
infrações de trânsito 
para outrem, 
tornou-se, para 
muitos cidadãos, 
algo corriqueiro e 
habitual

Contudo, essa condu-
ta configura crime 
com todas as suas 

consequências. E, quais 
são as consequências? 
Ser alvo de um Inquérito 
Policial, tornar-se réu em 
uma Ação Penal e até mes-
mo ser condenado por um 
delito e ter que cumprir 
pena, em regime fechado, 
a depender da quantidade 
de vezes que o delito foi 
praticado. 

Isso porque, segundo 
estabelece o artigo 299 
do Código Penal Brasi-
leiro, configura o crime 
de falsidade ideológica 
quando o agente “omitir, 
em documento público 
ou particular, declaração 
que dele devia constar, ou 
nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa 
da que devia ser escrita, 
com o fim de prejudicar 
direito, criar obrigação ou 
alterar a verdade sobre fato 
juridicamente relevante”.

No que se refere à pena 
prevista para tal delito, o 
Código Penal estabelece 
pena que varia de um ano 
até cinco anos de reclusão, 
além de multa. Com efei-
to, o comportamento de 
“passar pontos da CNH 
para outrem” adequa-se, 
perfeitamente, ao referido 
artigo do Código Penal. 
E, tantas vezes quantas 
forem feitas as falsas 
“passagens de pontos” 
para outrem, serão consi-
derados para a contagem 
da quantidade de crimes 
perpetrados.

Ou seja, se o cidadão 
passou dez vezes os pon-
tos de forma “irregular”, 
pode-se ter dez crimes de 
falsidade ideológica que, 
como se viu, estabelece 
pena de um até cinco anos 
para cada delito cometido, 
cada “passagem de ponto” 
falseada. Assim, o proprie-
tário do automóvel, ao 
indicar um condutor que 
não estava dirigindo o seu 
veículo, acaba por falsear a 
verdade ao DETRAN. 

Ou seja, insere decla-
ração falsa para alterar a 
verdade sobre fato juridi-
camente relevante, isto é, 
livrar-se de pontuação que 
poderia fazer a sua licença 
de dirigir ser suspensa.  
Neste ponto, é importante 
mencionar que, tecnica-

mente, por mais que este 
“outrem” aceite receber 
os “pontos”, o mero fato 
de falsear a verdade, ain-
da que com aceitação da 
outra parte, para se livrar 
dos pontos na CNH, con-
figura o delito de falsidade 
ideológica (artigo 299, do 
Código Penal). 

Não importa, pois, para a 
nossa legislação criminal, 
o consentimento daquele 
que foi indicado como 
condutor e recebeu os 
pontos em sua CNH. Aliás, 
o sujeito que recebeu os 
pontos da CNH e concor-
dou com isso, também po-
derá responder pelo delito 
de “falsidade ideológica” 
nos moldes do artigo 29, 
do Código Penal, pois, é 
certo, de acordo com a 
nossa legislação penal, 
quem, de qualquer modo 
concorre para a prática 
do crime, responde pelo 
crime na medida de sua 
culpabilidade.

É bem verdade que, nor-
malmente, as vítimas são 
pessoas que sequer sabiam 
que estavam sendo indi-
cadas como “condutor” e 
só acabam percebendo a 
“fraude”, quando tentam 
renovar a CNH e não 
conseguem pois, eviden-
temente, estão suspensos 
por terem ultrapassado o 
limite de pontos. Contudo, 
há, também, casos em que 
pessoas “compram” e ou-
tras “vendem” os pontos. 
É dizer, o agente que não 
pode mais receber pontos 
em sua CNH acaba trans-
mitindo os seus pontos 
para outrem, mediante 
um preço ajustado com o 
sujeito que aceitou receber 
os tais pontos. 

Mesmo nestes casos e, 
por mais que não haja 
qualquer contraprestação 
pecuniária, o crime de 
falsidade ideológica está 
consumado, pois, eviden-
temente, a falsidade foi 
inserida em documento 
público para que o cidadão 
pudesse se ver livre dos 
pontos da CNH. Enfim, 
seja lá quantas infrações 
de trânsito o cidadão tenha 
cometido, o ideal é cumprir 
a suspensão administrativa 
e não “passar os pontos” 
pois, tal conduta tem o 
condão de criar um enorme 
problema criminal.

Recomenda-se, pois, 
apesar da prática corri-
queira de “passar pontos”, 
ainda que com o consen-
timento da outra parte, a 
imediata extinção deste 
hábito, evidentemente, 
previsto como crime pela 
nossa legislação criminal. 

(*) - Mestre e especialista em 
Direito Processual Penal pela 
PUC-SP. Graduado em Direito 

pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, é professor universitário 

e advogado criminalista, sócio do 
escritório de advocacia Euro Filho & 

Tyles Advogados Associados. 

Gabriel Huberman Tyles (*)

Contratação de 
mulheres cresce 
69% no mercado 
financeiro 

As mulheres vêm conquis-
tando cada vez mais espaço 
no mercado financeiro, 
trabalhando em distintas 
funções, de gerentes de ban-
cos a operadoras na bolsa de 
valores. Na Messem, o maior 
escritório de investimento 
do Brasil, com mais de R$ 
8 bilhões sob custódia, a 
tendência confirma-se: a 
contratação de profissionais 
do sexo feminino aumentou 
69% nos últimos três anos. 

O recrutamento de recur-
sos humanos da Messem 
dimensiona de modo claro 
a tendência de aumento da 
presença feminina no mer-
cado financeiro. Em 2012, 
a empresa havia contratado 
apenas uma mulher. Em 
2019, mesmo em meio a um 
cenário de retração econô-
mica, admitiu 22. Só nos 
primeiros meses de 2020, a 
empresa contratou seis novas 
mulheres. Foi em pleno cená-
rio recessivo que a Messem 
ampliou a participação da 
força de trabalho feminino, 
com 13 profissionais em 2017 
e 16 em 2018, até atingir o 
recorde em 2019. 

E essa participação não se 
restringe às colaboradoras. 
A empresa, fundada há 12 
anos exclusivamente por 
homens, hoje já tem cinco 
mulheres integrando seu 
quadro societário, por meio 
do programa de partnership. 
De acordo com dados da 
PNAD de 2018, o número 
de mulheres na população 
brasileira (51,7%) é superior 
ao de homens (48,3%). Além 
disso, segundo o IBGE, a 
diferença na carga horária 
entre mulheres e homens 
vem diminuindo: em 2012, 
chegou a ser de seis horas; 
em 2018, caiu para 4h48 
(Viveiros.com).

Jhonathan Ferreira (*) 

Conceito de restauran-
tes disponíveis apenas 
em apps de delivery 

tem ganhado cada vez mais 
espaço no mercado. Conhe-
cido como restaurante fan-
tasma, restaurante virtual 
ou ainda, ghost restaurant, o 
nicho de Dark Kitchen é um 
serviço de alimentação, sem 
a disponibilidade de comer 
no local físico. O conceito 
surgiu com a popularização 
dos apps de delivery no país.

O formato tem ganhado 
cada vez mais adeptos. Des-
de os afetados pela crise de 
desemprego, que tem prepa-
rado refeições em casa, até 
chefes e restaurantes reno-
mados que preferem montar 
cozinhas separadas para não 
atrapalhar o fluxo dos seus 
restaurantes tradicionais. 

Baixo custo operacional 
- As Dark Kitchens não 
possuem um restaurante, 
de modo que os clientes 

Conhecido como ghost restaurant, é um serviço de alimentação 
sem a disponibilidade de comer no local físico.
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Você já ouviu falar em 
Dark Kitchen?

Conhecido como restaurante fantasma, restaurante virtual ou ainda, ghost restaurant, o nicho de Dark 
Kitchen é um serviço de alimentação, sem a disponibilidade de comer no local físico

talvez o verdadeiro impul-
sionador seja o crescimento 
previsto do mercado de apps 
de delivery.

Maior produtividade - 
Como há menos tarefas 
internas, é possível produ-
zir mais com uma melhor 
qualidade nas atividades 
centrais. Com um espaço 
menor para cobrir, o nível 
de eficiência da produtivi-
dade diária tende a crescer 
consideravelmente. Dessa 
forma, a marca consegue 
atender um número maior 
de clientes sem precisar 
aumentar o efetivo.

Vantagens das Darks Ki-
tchens: menu flexível; cozi-
nha compartilhada; delivery 
eficiente; menor investimen-
to financeiro; localização 
em áreas com aluguéis mais 
baixos; maior lucratividade; 
e rapidez e eficiência no 
atendimento. 

(*) - É o fundador da Neo Delivery 
(www.neodelivery.com.br).

não podem comprar seus 
alimentos pessoalmente. E 
esse é o grande diferencial 
das dark kitchens, já que são 
administradas por uma em-
presa especialista em operar 
cozinhas profissionais de-
dicadas para o serviço de 
entrega, onde a estrutura 
pode ser compartilhada por 
diversas marcas e especiali-
dades gastronômicas. Esse 
tipo de operação também 
possibilita ter uma locali-

zação em áreas de aluguel 
baixo e espaços menores, ou 
até mesmo dividindo o espa-
ço com outra Dark Kitchen, 
economizando ainda mais.

Compartilhamento de 
negócio - No conceito de 
“dark kitchen” é possível 
também que os operadores 
explorem a combinação de 
diversos tipos de culinária 
em um único espaço. Assim, 
embora a redução de custos 
seja uma grande vantagem, 

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) se manifestou favorável 
à utilização de assinatura 
digital nos receituários 
médicos desde que no pa-
drão da Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira 
– ICP-Brasil. Esse posicio-
namento foi encaminhado 
ao Conselho Federal de 
Farmácia – CFF, entida-
de com a qual o Instituto 
Nacional de Tecnologia da 
Informação (ITI) trabalha 
em parceria no Grupo Inte-
rinstitucional de Trabalho 
da Farmácia Digital. 

Poderão ser assinados 
digitalmente receituários 
de medicamentos que 
contenham substâncias da 
Lista C1 e C5 e dos adendos 
das Listas A1, A2 e B1 da 
Portaria SVS/MS n° 344/98, 
bem como as prescrições 
de medicamentos antimi-
crobianos. Assim, sair de 
uma consulta médica com a 
prescrição do medicamen-
to a ser utilizado durante o 
tratamento direto no celu-
lar, sem uma via em papel, 
passa a ser realidade. 

O diretor-presidente do 
ITI, Marcelo Buz, ressalta 
que a posição dos agen-
tes reguladores permite 
a racionalização do pro-
cesso desde a emissão da 
prescrição até a dispensa-
ção do medicamento nas 
farmácias com segurança 
superior ao receituário de 
papel. “Infelizmente há 
muitas fraudes no setor 
por causa do suporte do 
documento em papel, já 
que não é possível realizar 
um acompanhamento tão 
preciso ao longo do pro-
cesso”, declarou.

Sair de uma consulta médica com a prescrição do 
medicamento, sem uma via em papel, passa a ser realidade.
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Anvisa se manifesta favorável às 
prescrições eletrônicas

Com a assinatura digital 
garantem-se autoria, in-
tegridade, autenticidade 
do documento, já que a 
tecnologia da ICP-Brasil 
criptografa o seu conteúdo 
no momento da assinatura, 
evitando alterações. E caso 
alguma ocorra, o documen-
to mostra uma mensagem 
de erro ao ser aberto. Um 
documento com assinatura 
digital ainda permite veri-
ficar sua autoria, já que o 
certificado digital identifica 
com segurança o autor, sem 
que o mesmo possa repudiar 
o ato assinado.

Para o CFF, a aceitação das 
receitas eletrônicas, inclusi-
ve de alguns medicamentos 
controlados pelas farmácias 
brasileiras, é um marco para 
todo o setor de saúde, que 
emite cerca de 3 bilhões de 
prescrições por ano. "A par-
tir de agora, receitas legíveis 
e acessáveis contribuirão 
para aumentar a segurança 
ao processo de prescrição/
dispensação", disse o presi-
dente do Conselho, Walter 
da Silva Jorge João.

Segundo o assessor es-
pecial do ITI Ruy Ramos, a 

definição pela assinatura 
digital nos receituários 
médicos permitirá também 
que as atuais plataformas 
de geração e acompanha-
mento de prescrições em 
formato digital possam ser 
disciplinadas “de modo a 
garantir que o documento 
assinado pelo profissional 
de saúde possa ser con-
ferido com segurança no 
ato da dispensação pelo 
farmacêutico”.

Na prática, o farmacêuti-
co, de posse da receita, fará 
a verificação da assinatura 
digital. Atualmente, há 
disponibilizados gratuita-
mente pelo ITI, verificado-
res oficiais como o plugin 
PadES e o verificador de 
conformidade no site do 
Instituto, a partir do qual 
basta fazer o upload do 
documento e clicar no 
botão para conferência. O 
ITI ainda disponibiliza gra-
tuitamente o código fonte 
diretamente ao interessado 
para que possa ser inte-
grado às ferramentas de 
prescrição ou aos sistemas 
das entidades reguladoras 
(AI/ITI).

A Fiat revelou, em Milão, uma 
nova versão do 500. Em sua terceira 
geração, o tradicional carro italiano 
deixou pela primeira vez os motores 
a combustão e se tornou totalmen-
te elétrico. O novo Fiat 500 seria 
apresentado oficialmente no Salão 
de Genebra, na Suíça, mas o evento 
foi cancelado em decorrência da 
epidemia do novo coronavírus no 
continente europeu. Esse é o pri-
meiro veículo 100% elétrico da Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA).

Em comparação com seus ante-
cessores, o novo 500 ficou com uma 

aparência mais moderna. O veículo 
possui um símbolo com a inscrição 
500 ao invés do logo da Fiat, bem 
como um jogo de rodas com um 
design inédito. Já o interior do carro 
ganhou um estilo mais futurista. O 
carro possui 118,3 cavalos de potên-
cia e a sua velocidade máxima é de 
150 km/h. O Fiat 500 elétrico pode ir 
de 0 a 100 km/h em nove segundos, 
além de atingir 50 km/h em somente 
3,1 segundos.

O veículo pode ser recarregado em 
tomadas residenciais e possui um 
sistema de recarga rápida. Nele, as 

baterias do Fiat 500 podem alcan-
çar 80% de carga em 35 minutos. 
Já segundo a montadora italiana, o 
carro recebe uma carga necessária 
para andar 50 quilômetros em so-
mente cinco minutos. Mesmo que 
tenha sido lançado recentemente 
na Europa, o Fiat 500 elétrico está 
confirmado para chegar ao Brasil 
ainda neste ano. É previsto que o 
lançamento do carro aconteça no 
final de 2020. No país sul-americano, 
o novo modelo do Fiat 500 irá com-
petir com os rivais Chevrolet Bolt e 
Nissan Leaf (ANSA).

Fiat lança na Itália versão 100% elétrica do 500

O novo 500 ficou com uma aparência mais moderna.
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

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. 

Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171

DIGIGRAF 
Distribuidora Comércio e Serviços S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº 
894, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os 
documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2019. São 
Paulo, 03 de março de 2020. Diretor Presidente: 
Antônio Francisco da Rita Leal.

Disal - Distribuidores 
Associados de Livros S.A.

CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Avenida Marginal Direita 
do Tietê, 800, Vila Jaguara, São Paulo/SP, os documentos 
do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019. São Paulo, 04 de 
março de 2020. Diretor Presidente - Renato Guazzelli

Augusto Velloso Engenharia S/A
C.N.P.J/M.F. n. º 05.522.437/0001-09

Sociedade Anônima de Capital Fechado 
Relatório da Diretoria - Exercício encerrado em 31.12.2019 (Em Reais)

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas o Relatório da diretoria e as demonstrações contábeis acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos 
auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, da Augusto Velloso Engenharia S/A.                                                                                                   São Paulo, 03 de fevereiro de 2020. 

Balanço Patrimonial

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

A Diretoria
José Maria Augusto - Contador - CRC - 1SP126.202/O-7

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas 
das Notas Explicativas e do Relatório do Auditores Independentes,
estão a disposição dos Senhores Acionistas na sede da Sociedade.

Ativo 2019 2018
Circulante 26.929.555,76 20.221.305,21
Caixa e equivalentes de caixa 3.065.437,25 1.127.563,11
Contas a receber 19.812.940,75 17.575.329,65
Impostos a recuperar 1.698.292,83 1.020.840,39
Outros créditos 2.352.884,93 497.572,06
Não Circulante 24.853.931,74 27.967.630,35
Contas a receber 11.678.130,39 13.634.118,29
Créditos com consórciadas 2.615.987,15 3.910.469,25
Outros créditos 67.894,43 223.071,42
Imobilizado / intangível 10.491.919,77 10.199.971,39
Total do Ativo 51.783.487,50 48.188.935,56

 Capital Reservas de Capital Lucros (Prejuizos) Acumulados Total
Saldo em 31/12/2016 10.077.000,00 - (60.723,45) 10.016.276,55
Aumento Capital Cisão 17/04/17 25.007.132,00 - - 25.007.132,00
Resultado  do exercício - - 489.152,14 489.152,14
Saldo   em 31/12/2017 35.084.132,00 - 428.428,69 35.512.560,69
Resultado  do exercício - - 2.478.607,14 2.478.607,14
Reserva legal - 123.930,36 (123.930,36) - 
Saldo  em 31/12/2018 35.084.132,00 123.930,36 2.783.105,47 37.991.167,83
Resultado  do exercício - - 2.791.505,73 2.791.505,73
Reserva legal - 139.575,29 (139.575,29) -
Saldo  em 31/12/2019 35.084.132,00 263.505,65 5.435.035,91 40.782.673,56

Passivo 2019 2018
Circulante 7.245.936,32 5.797.386,66
Fornecedores 5.607.183,90 4.598.290,45
Obrigações trabalhistas 755.712,40 487.511,43
Obrigações fiscais 883.040,02 711.584,78
Não Circulante 3.754.877,62 4.400.381,07
Conta corrente consórciadas 3.536.122,42 4.159.635,35
Parcelamentos e tributos diferidos 218.755,20 240.745,72
Patrimônio Líquido 40.782.673,56 37.991.167,83
Capital social 35.084.132,00 35.084.132,00
Reserva de capital 263.505,65 123.930,36
Reserva de lucros 5.435.035,91 2.783.105,47
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 51.783.487,50 48.188.935,56

 2019 2018    
Resultado líquido 2.791.505,73 2.478.607,14
 Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao
  caixa gerado pelas atividades operacionais:
   Depreciação e amortização 88.592,69 78.051,04
   Resultado na baixa de ativos permanentes - 7.753,82
Decréscimo (acréscimo) em ativos:
   Variação no circulante e não circulante (2.659.211,52) (5.708.117,55)
   Acréscimo (descréscimo) em passivos: 
   Fornecedores e contas a pagar 1.008.893,45 3.626.407,63
   Impostos, contribuições 
 e encargos a recolher 417.665,69 625.694,10

Receitas de obras, 2019 2018
serviços e incorporações 66.746.337,53 40.948.399,22 

 (-) Impostos e contribuições 

   sobre a receita (4.324.141,32) (2.152.505,41)

  Receitas Líquidas 62.422.196,21 38.795.893,81 
 (-) Custo dos serviços prestados

 e incorporações (57.166.310,77) (35.270.391,37)

Lucro Bruto 5.255.885,44 3.525.502,44 
   Despesas administrativas (2.736.271,80) (1.089.834,37)

   Depreciação e amortização (88.592,69) (78.051,04)

   Outras resultados operacionais - 168.553,71 

Lucro Líquido Antes
    do Resultado Financeiro 2.431.020,95 2.526.170,74 
   Receitas financeiras 463.038,27 87.997,21 

   Despesas financeiras (102.553,49) (135.560,81)

Resultado Financeiro 360.484,78 (47.563,60)
Resultado Antes dos Tributos 
 sobre os Lucros 2.791.505,73 2.478.607,14 
   Provisão Imposto de renda e CSLL - -   

Resultado Líquidos
   das Operações Continuadas 2.791.505,73 2.478.607,14 
Resultado Líquido do Período 2.791.505,73 2.478.607,14 
Resultado líquido do período por ação 0,23 0,21 

Demonstrações do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Demonstração do Resultado

Caixa líquida gerada pelas
   atividades operacionais 1.647.446,04 1.108.396,18
Fluxos de caixa originados de atividades
   de investimentos 
    Acréscimos/redução em consórciadas 670.969,17 -
    Aquisição de imobilizado e intangível (380.541,07) 13.922,96
Caixa líquida gerada pelas atividades
    de investimentos 290.428,10 13.922,96
Variação no Caixa e Equivalentes de Caixa 1.937.874,14 1.122.319,14
Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa 1.937.874,14 1.122.319,14
   No início do exercício 1.127.563,11 5.243,97
   No fim do exercício 3.065.437,25 1.127.563,11

Apenas 12,5% das companhias já realizaram o 
mapeamento de riscos de segurança da informação

Ricardo Recchi (*) 

Diante da necessidade de proteger as informações dos ci-
dadãos e das legislações regulamentares dos outros países 
sobre os dados, em agosto de 2018 foi sancionada, no Brasil, 

a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP), que entrará 
em vigor em agosto. O que coloca o Brasil no patamar dos países 
que têm normas para o tratamento e a transferência de dados. 

Com o objetivo de regular as atividades das empresas sob os 
dados pessoais, que são quaisquer informações relacionadas à 
pessoa, a LGPD estabelece regras para toda a operação com 
registro, desde a coleta à sua eliminação, tornando as empresas 
diretamente responsáveis pela guarda, processamento e utilização 
destas informações. Essas mudanças demandam a adequação 
dos sistemas de captação, armazenamento e compartilhamento 

A corrida da adequação à LGPD
das companhias a fim de estabelecer uma dinâmica que garanta 
segurança e transparência aos clientes. 

Quando sancionada, as empresas acreditaram que o prazo de 
dois anos seria o suficiente para se adequarem às novas regu-
lamentações de dados. Mas, em um golpe do tempo, os dias se 
passaram tão abruptamente que já estamos a meses de distância 
da adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. E as empresas, 
como estão? 

Mesmo com a proximidade do prazo e com a importância do 
tema, uma pesquisa recente da ICTS Protiviti, consultoria de ética 
e compliance, revelou que, dentre 104 empresas brasileiras de dife-
rentes setores, 84% ainda não estão preparadas para atender todos 
os requisitos da nova legislação. De acordo com o estudo, apenas 
12,5% das companhias já realizaram o mapeamento de riscos de 
segurança da informação e proteção de dados, considerada a fase 
embrionária no processo de adequação à Lei. 

Isso nos leva a concluir que as empresas não estão se movi-
mentando, pois não há penalidade para o descumprimento da 

LGPD. Mas, é aí que há um equívoco! A violação no tratamento de 
dados pessoais pode acarretar em multas de 2% do faturamento 
líquido da companhia, o que pode chegar a R$ 50 milhões. Além 
da possibilidade de divulgação da irregularidade pela empresa, 
tornando pública a infração. 

A penalidade e a exposição são bons impulsionadores para as 
empresas que ainda não estão em conformidade com a LGPD. Para 
elas, uma alternativa nesta corrida da LGPD é o low-code, uma vez 
que essas plataformas de desenvolvimento tornam os processos 
mais rápidos e democráticos, o que significa que qualquer um pode 
realizá-los. E, mais, numa velocidade digna de solucionar esta 
equação, mantendo um ambiente com governança e segurança. 

Sabemos que a economia e o universo dos negócios giram em 
torno de dados e, neste cenário atual de propulsão, em que todas 
as companhias se tornam companhias de tecnologia, o Low Code 
Development Platform (LCDP) consiste numa alternativa para 
os programadores criarem aplicações com poucas linguagens ou 
programação, o que reduz custos, pois dispende da necessidade 
de contratações e de uma máxima infraestrutura de TI, além de 
trazer muito mais agilidade à mesa! 

O apoio das plataformas de desenvolvimento com low-code 
facilita a jornada das empresas à adequação da LGPD por, dentre 
muitos motivos, não necessitarem de profissionais específicos 
que possuam habilidades extraordinárias. Com isso, os times de 
tecnologia continuarão focados em processos mais estratégicos 
da companhia, enquanto alguns profissionais se dedicam às re-
gulamentações em plataformas low-code. 

Por essa somatória de produtividade, agilidade, governança, 
segurança e conformidade, a tecnologia low-code é uma alter-
nativa nos desenvolvimentos da era da Transformação Digital 
e pode solucionar as questões de conformidade das empresas 
sobre a LGDP. 

Os desmembramentos da tecnologia e as suas consequências 
são o impulsionador da Lei, mas também sua aliada no processo 
de adequação. 

(*) - É country manager da Genexus Brasil, desenvolvedora de produtos para 
software baseados em Inteligência Artificial (www.genexus.com/pt/global).

Tel: 3106-4171
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Grandes movimentos

Matéria de capa

RAWPIXEL.COM/FREEPIK

São Paulo, sexta-feira, 06 de março de 20206

O fim de uma década é sempre um momento de reflexão. Todo prognosticador que se preza sabe que olhar para trás é 
o primeiro passo para prever o que vem pela frente.

“Os algoritmos 
da IA estão 
por trás da 

recomendação do 
filme que você 

deveria assistir no 
Netflix, da música 
que você deveria 

escutar no Spotify, 
ou da postagem 
que você deveria 

ver no Instagram. 

Patrick Hruby (*)  

No Brasil, os anos 2010 foram marcados no am-
biente tecnológico pela impressionante popu-
larização dos smartphones. Dados da FGV-SP 

indicam que hoje temos 230 milhões de smartphones 
ativos no Brasil, mais do que um aparelho por brasi-
leiro. Essa mudança estrutural por sua vez gerou três 
grandes consequências que seguirão reverberando nos 
próximos anos. A primeira foi o aumento do acesso 
à internet, principalmente nas faixas de renda mais 
baixas. 

Esse acesso possibilitou o segundo movimento, a 
proliferação de negócios online como fintechs e e-
-commerces, e a reação dos negócios offline (como 
bancos e varejistas) para defender seus mercados. 
Por fim, e mais recentemente, observamos a disrup-
ção de negócios tradicionais e analógicos (transporte, 
hospedagem, alimentação) por soluções digitais que 
conectam a oferta offline ao consumidor online (Uber, 
Airbnb, iFood). 

E o que podemos esperar da próxima década? Apesar 
da máxima do físico Niels Bohr de que “previsões são 
difíceis especialmente sobre o futuro”, estou confiante 
que dois grandes movimentos irão marcar o setor de 
tecnologia brasileiro. 

O primeiro é a disseminação da inteligência artificial 
(IA). Nos Estados Unidos, mas também na China, já 
observamos o impacto da IA nos mais diversos negócios, 
com reflexo inclusive no dia a dia dos brasileiros. Os 
algoritmos da IA estão por trás da recomendação do 

filme que você deveria assistir no Netflix, da música 
que você deveria escutar no Spotify, ou da postagem 
que você deveria ver no Instagram. Essa hiperperso-
nalização só é possível porque algoritmos analisam as 
ações de milhões de usuários e usam esses dados para 
prever o que cada um de nós vai querer consumir. 

No Brasil ainda estamos na infância desse mo-
vimento, mas já vemos a IA gerando resultados 
concretos de melhora de eficiência de diversos 
negócios como, por exemplo, o iFood que usa al-
goritmos tanto para selecionar o entregador como 
também para sugerir a melhor rota de coleta do 
restaurante e entrega na residência. Isso aumenta 
a produtividade (e renda) do entregador e propor-
ciona uma melhor experiência ao consumidor final 
(comida em casa mais rápido). 

Como todas as grandes mudanças tecnológicas que 
já passamos, a IA certamente impactará na lógica 
trabalhista que conhecemos hoje. Não acredito nas 
previsões apocalípticas do fim do emprego e dominân-
cia das máquinas, mas se o passado é nosso guia, sei 
que cargos e funções irão mudar. Hoje já observamos 
essa mudança na profunda escassez de mão de obra 
qualificada em tecnologia de computação (e os altos 
salários ofertados aos recém formados nessa área). 
Para enfrentar esse déficit, empresas de tecnologia 
no Brasil estão investindo em parcerias com univer-
sidades e capacitações internas de funcionários. Para 
o Brasil não ficar para trás é importante que o poder 
público e a iniciativa privada trabalhem juntos para 
mudar esse cenário. 

A segunda grande tendência será o aumento do capital 
de risco para as startups. Esse movimento que acontece 
há décadas nos Estados 
Unidos (principalmente 
no Vale do Silício), há al-
guns anos na China e mais 
recentemente na Índia, 
finalmente chega ao Brasil 
com força total. Estima-
-se que o Brasil teve 2,5 
bilhões de dólares em 
rodadas de investimento 
em 2019, quase o dobro 
do ano anterior, segundo 
uma pesquisa da empresa 
de inteligência de startups 
Distrito. Dos onze uni-
córnios brasileiros, cinco 
atingiram esse status em 
2019 e um já em 2020, 
mostrando um grande 
ponto de virada para o país, que tem potencial para 
muitos mais. 

Com mais acesso a financiamento, empreender se 
tornará uma alternativa cada vez mais atraente tanto 
para jovens quanto para profissionais experientes. Com 
mais empreendedores, mais ideias sairão do papel e 
se tornarão negócios e, consequentemente, empregos. 
Isso também irá resultar em um aumento da concor-
rência, pois capital de risco não será um diferencial 
competitivo como foi no passado. Ser o primeiro com 
uma boa ideia não garantirá sucesso. Execução, disci-
plina financeira e rentabilidade operacional passarão 
a fazer parte do mapa de sucesso das startups. 

Mas e os carros voadores (ou pelo menos autôno-
mos)? Me prometeram viagens espaciais e colônias em 
Marte! Como todo empreendedor, eu sou um otimista 
com os avanços da tecnologia. Elas virão, pode ter 
certeza, o problema é que o hype chega muito antes 
da realidade. Mas, enquanto isso, se a sua empresa não 
tem uma estratégia para IA, eu não estaria otimista 
para o futuro do seu negócio. 

(*) - Executive in Residence no Grupo Movile, formado pela PUC-RJ e com MBA 
em Finanças em Yale, é experinte em empresas do Vale do Silício, tanto no 

Google como sete no Facebook, onde ocupava o cargo 
de vice-presidente de vendas.
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