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Em um universo corporativo marcado pelo excesso de informação 
e a difusão das mídias sociais - que podem promover ou depreciar a 
reputação de uma marca em poucos instantes, com desdobramentos no 
valor da ação ou no custo da reputação da empresa -, a sensibilidade 
em relação à imagem e a associação da marca com seus parceiros de 
negócios precisam ser muito bem avaliadas. Cada vez mais as pessoas 
e empresas têm notado que ética e compliance devem ser os pilares 
que norteiam o mundo dos negócios.   

Ética e Compliance

Já é sabido que é de suma importância proporcionar uma experiência 
encantadora para o cliente durante todo o processo de atendimento, 
até porque, já está claro que é com um bom relacionamento com o 
consumidor que você conseguirá se diferenciar dos seus concorren-
tes. Porém, nem sempre é tarefa fácil estruturar uma operação. Isso 
porque há muito pontos em que é essencial se atentar a cada detalhe 
ou, em vez de deixar uma ótima impressão, sua empresa pode causar 
o efeito contrário.   

Encantar o cliente

O notebook é o segundo item eletrônico mais utilizado no Brasil. De 
acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria Deloitte em 2018, 
70% dos brasileiros usam o aparelho com frequência (o dispositivo só 
perde para os smartphones). Com o passar do tempo, e dependendo 
da frequência da utilização, a máquina pode apresentar problemas 
técnicos e um dos defeitos mais comuns é o superaquecimento. Para 
prevenir essa falha, Carlos Silva dos Santos, profissional de manutenção 
de computadores que atende pelo GetNinjas, separou algumas dicas 
para garantir o funcionamento e aumentar a vida útil do aparelho.   

Aquecimento de notebooks

freepik

Negócios em Pauta

Mobilização Social
O banco BV anuncia iniciativas para ajudar no combate 

à pandemia. Doou R$ 30 milhões e iniciou uma campanha 
para arrecadação de recursos para compra de insumos 
hospitalares. Criou uma linha de crédito de R$ 50 milhões 
para fornecedores de equipamentos e serviços hospitalares. 
E convida seus clientes, parceiros e sociedade, pessoas 
físicas e jurídicas, para se engajar em uma campanha de 
arrecadação online. As doações serão feitas pelo site (http://
bancobv.abraceumacausa.com.br/). Para cada R$ 1 doado 
por pessoa física, o banco BV doará a mesma quantia, até o 
total de R$ 10 milhões.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: CNI/Divulgação

News@TI

Ação para ajudar pequenos empreendedores

@O Comitê de Responsabilidade e Desenvolvimento Socio-
ambiental (CORDS) do Grupo DB1, formado por empresas 

brasileiras de tecnologia com sedes no Brasil, Argentina e 
Estados Unidos, acredita que o isolamento esteja sendo ainda 
mais desafiador para os empreendedores locais que sobrevi-
vem. O comitê engajou colaboradores do grupo para indicar 
pequenos negócios para integrar o “Guia do Bem”, um roteiro 
com informações de produtores locais, comerciantes e peque-
nos empreendedores que estão oferecendo seus produtos e 
serviços por delivery. Trata-se de uma ação simples que pode 
ajudar os comerciantes em um cenário que acarretará grande 
impacto econômico nos negócios. Até o momento mais de 100 
estabelecimentos foram cadastrados na plataforma que pode 
ser acessada gratuitamente em http://guiadobem.db1.com.br/. 

  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

GERENCIAMENTO DE RISCOS CORPORATIvOS

De acordo com a legislação 
brasileira, especificamente os 
artigos 121 e seguintes da 
Lei das Sociedades por Ações 
e artigo 1.078 do Código 
Civil, as companhias com 
capital aberto ou fechado e as 
sociedades limitadas, devem 
realizar ao menos uma vez 
por ano, nos primeiros quatro 
meses de cada ano, uma 
assembleia ou reunião de 
sócios, para deliberar sobre as 
contas dos administradores, 
destinação dos lucros, 
distribuição de dividendos, 
eleição de administradores e 
membros do conselho fiscal, 
quando for o caso, entre 
outras matérias. 

Trata-se, neste caso, da assem-
bleia geral ordinária (AGO), 

prevista para as companhias nos 
artigos 132 e seguintes.

Além das AGOs para as compa-
nhias e da reunião anual obrigatória 
para as sociedades limitadas, há 
também a regular e constante ne-
cessidade de reuniões e assembleias 
extraordinárias, quando matérias 
distintas daquelas que necessaria-
mente precisam ser anualmente 
tratadas vêm à tona e, por isso, de-
vem ser objeto de deliberação social.

Em tempo de Covid-19, com 
todas as restrições e receios relati-
vos à circulação e aglomeração de 
pessoas, a pergunta que vem à tona 
é como poderiam ser realizadas as 
assembleias e reuniões de sócios?

Pois bem, conforme disciplinam 
as normas afeitas à matéria, a 
regra é a participação presencial 
dos sócios ao conclave, no local 
da sede da companhia ou empresa 
(§2°, art. 124 Lei S/A), com o pre-
enchimento de requisitos impostos 
pela Lei como: assinatura de lista 
de presença, registro da presença 
de acionistas em livro próprio, 
transcrição da ata em livro etc. 

Não raras vezes os estatutos ou 
contratos sociais preveem a partici-

Assembleias gerais e reunião 
de sócios em tempos de Covid-19
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pação remota de sócios, observados 
os requisitos nesses inseridos. Não 
obstante isso, no dia 30 de março de 
2020 o Governo Federal publicou a 
Medida Provisória 931, que altera 
as Leis 10.406/2002, 5.764/1971 e 
6.404/1976 (respectivamente o Có-
digo Civil, a Lei das Cooperativas e 
a Lei as Sociedade por Ações), para:
•	 Prorrogar	o	prazo	para	a	realiza-

ção das assembleias/reuniões de 
sócios previstas para o primeiro 
quadrimestre, podendo elas 
serem realizadas no prazo de 
até 7 (sete) meses contado do 
término do exercício social da 
Sociedade Anônima, da Socieda-
de Limitada ou da Cooperativa 
(Artigos 1º, 4º e 5º da MP 931);

•	 Prorrogar	 o	 mandato	 dos	 ad-
ministradores, gestores e con-
selheiros das Sociedades por 
Ações (§2º, Art. 1º), das Socie-
dades Limitadas (§2º, Art. 4º) 
e das Cooperativas (Parágrafo 
Único, Art. 5º), cujos mandatos 
se encerrariam na próxima as-
sembleia/reunião de sócios, até 
que ocorra o conclave, no prazo 
descrito na alínea “a” acima;

•	 Autorizar/legitimar	 as	 delibe-
rações do Conselho de Admi-
nistração das Companhias, ad 
referendum da Assembleia, 
acerca dos assuntos urgentes, 
mesmo que de competência da 
Assembleia (§3º do Art. 1º);

•	 Permitir	 a	distribuição	de	divi-

A validade formal das assem-
bleias e reuniões dependerá de seu 
posterior registro na Junta Comer-
cial competente. Embora a maioria 
delas esteja com o atendimento 
presencial suspenso, as plataformas 
digitais por elas oferecidas são aptas 
ao registro das respectivas atas. 
No entanto, as Juntas Comerciais 
arquivarão as atas desde que as 
companhias e empresas apresen-
tem a certidão da ata extraída e 
assinada fisicamente pelos presi-
dente e secretário da mesa. 

Para evitar questionamentos futu-
ros, é importante que as atas digitais 
tenham as assinaturas digitais dos 
sócios, através dos respectivos cer-
tificados digitais, constando ainda a 
presença dos sócios já no início do 
conclave, também formalizado atra-
vés dos certificados digitais de cada 
um. Outra possibilidade plausível é 
a realização de todo o conclave vir-
tualmente, devidamente registrado 
e gravado, com posterior e imediata 
colheita de assinaturas físicas dos 
sócios, já que até o momento não se 
vislumbra a possibilidade de arquiva-
mento de ata de assembleia/reunião 
virtual perante as Junta Comerciais.

Contudo, em situações de ins-
tabilidade ou até de conflito, o 
adequado é a participação virtual 
dos sócios utilizando-se dos seus 
certificados digitais para o registro 
inicial das suas presenças e poste-
rior assinatura digital da ata. Isso 
dará legitimidade ao presidente e 
ao secretário da assembleia/reunião 
para que extraiam e assinem fisica-
mente a certidão que será levada a 
registro perante a Junta Comercial.

Na hipótese de impossibilidade 
real de efetivação do conclave sob 
a forma virtual, a solução que restou 
foi a mera prorrogação e a efetivação 
do ato no prazo agora estabelecidos 
pela MP 931 de 30/03/2020.

(Fonte: Fernando Augusto Sperb 
é Advogado, Mestre em Direito 

Comercial pela UFPR e sócio de Alceu 
Machado, Sperb e Bonat Cordeiro – 

Sociedade de Advogado.

dendos, autorizados pelo Conse-
lho de Administração, se houver, 
ou pela Diretoria (Art. 2º);

•	 Autorizar	expressamente	a	parti-
cipação e a declaração de voto à 
distância dos sócios e associados 
na Sociedade Limitada (Art. 7º), 
nas Cooperativas (Art. 8º) e na 
Sociedade por Ações (Art. 9º), 
alterando-se para isso os dispositi-
vos do Código Civil, da Lei das Co-
operativas e da Lei das Sociedades 
por Ações, com o nítido propósito 
de perenizar tal modificação.
Além da MP 931, o §1° do art. 

121 da Lei das S/A já permitia a 
participação e a declaração de voto 
à distância do acionista, nos ter-
mos da regulamentação da CVM. 
Também o §1° do art. 127 da Lei 
das S/A disciplina que “Considera-
-se presente em assembleia geral, 
para todos os efeitos desta Lei, o 
acionista que registrar à distância 
sua presença, na forma prevista 
em regulamento da Comissão de 
Valores Mobiliários”.

Há, portanto, previsão legal para 
participações remotas, afora a 
possibilidade de envio de boletim 
de voto à distância, com certa ante-
cedência em relação à realização da 
assembleia (conforme Instrução 
CVM n° 481/19). Portanto, não 
mais se discute a possibilidade de 
efetivação do conclave sob a for-
ma virtual, desde que observados 
determinados preceitos.

NOvA ESTRuTuRA DE PRIvACIDADE: 
uM RECuRSO PERSONALIzADO 
PARA AuDITORIA INTERNA     Leia na página 6

Inflação de 0,34%
O IPC-S registrou inflação de 

0,34% em março, depois de fechar 
fevereiro com deflação (queda 
de preços) de 0,01%. O dado foi 
divulgado ontem (1º) pela FGV. A 
inflação foi puxada pelo preço dos 
alimentos, que tiveram alta de 1,35% 
no mês. Entre os produtos que mais 
influenciaram a alta dos alimentos 
estão as hortaliças e legumes, que 
tiveram inflação de 12,27%. Segundo 
a FGV, a alta foi estimulada pela 
pandemia do novo Coronavírus.

Fernando Sperb, 
advogado e 

Mestre em Direito 
Comercial.
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News@TI
SAP lança iniciativa digital de aprendizagem 
para público em geral

@A SAP SE anunciou nova iniciativa digital que oferece 
conteúdo educacional inovador e interativo para apoiar 

estudantes, profissionais e qualquer pessoa que deseje continuar 
aprendendo durante esse período desafiador de isolamento social 
em decorrência da pandemia. A iniciativa se baseia em três pilares 
educacionais - cursos on-line abertos em massa (MOOCs) (https://
open.sap.com/), jornadas de aprendizagem para universidades 
(https://training.sap.com/content/student-learning-offering) e o 
SAP Young Thinkers – como parte do abrangente programa de 
capacitação da SAP (www.sap.com/young-thinkers). 

Inscrições para doutorado e doutorado 
direto em estatística
@Estão abertas, até dia 13 de maio, as inscrições para o 

processo seletivo do doutorado e do doutorado direto no 
Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística 
(PIPGEs), que é oferecido em parceria pelo Instituto de Ciên-
cias Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São 
Carlos, e pelo Departamento de Estatística da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar). São oferecidas 20 vagas para 
doutorado, oportunidade que é destinada a candidatos que 
possuem o título de mestre. Já para o doutorado direto, há 10 
vagas disponíveis, oferecidas para quem completar a graduação 
e realizar a colação de grau até a data de matrícula no Progra-
ma. Para participar, basta acessar o sistema de inscrição por 
meio deste site. O edital do doutorado está disponível neste 
link: icmc.usp.br/e/af672. Já o do doutorado direto pode ser 
acessado aqui: icmc.usp.br/e/530dd.
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OpiniãO
Mesmo para técnicos, 
o técnico não basta

Construir uma 
carreira de sucesso, 
certamente, é o 
objetivo da maioria 
das pessoas

Independente da área, 
atividade ou segmento, 
após a busca por uma 

oportunidade de ingresso 
no mercado de trabalho, faz 
parte da vida profissional 
o foco no crescimento e 
desenvolvimento. Como em 
todo processo, há etapas e 
caminhos a serem trilhados. 
No primeiro momento, a 
preocupação da maioria dos 
profissionais é adquirir as 
aptidões técnicas necessá-
rias para uma determinada 
atividade. 

Para algumas funções, 
conhecer ferramentas, pla-
taformas, linguagens ou 
modelos específicos torna-
-se prioridade. De fato, o 
conhecimento específico 
abre muitas portas em to-
das as áreas - e mergulhar 
em cursos e treinamentos 
para se tornar melhor em 
uma determinada atividade 
faz parte da rotina de todo 
profissional que deseja uma 
carreira ascendente. No en-
tanto, desenvolver somente 
o técnico não é garantia de 
sucesso. 

Cada vez mais, mesmo em 
atividades predominante-
mente técnicas, a questão 
comportamental torna-se 
um dos fatores mais avalia-
dos pelas empresas. Saber 
se relacionar com o time, ter 
autonomia para a tomada de 
decisão, responsabilizar-se 
pelas ações, assumir a lide-
rança em momentos difíceis 
são os requisitos que darão 
a base para uma carreira 
de sucesso. As habilidades 
técnicas sempre irão ser 
necessárias e a atualização 
será fundamental. 

Porém, o que proporcio-
nará uma carreira ascen-
dente será o conjunto deste 
conhecimento com as habi-
lidades comportamentais. 
Mesmo em empresas que 
apresentam plano de car-
reira em Y, na qual o profis-
sional pode optar por seguir 

para uma linha gerencial ou 
se tornar um especialista 
em uma determina área, os 
fatores comportamentais 
serão os determinantes para 
o sucesso. 

São eles que ajudarão a 
atender outras necessida-
des do mundo corporativo: 
o alinhamento com a cultura 
da empresa para a qual se 
trabalha e a interação com 
as áreas de negócio. Porém, 
de nada basta ter conheci-
mento técnico e habilidades 
comportamentais, se não 
acreditar no propósito da 
empresa ou se não se in-
teressar pelos objetivos da 
companhia. Uma empresa 
apenas atinge suas metas 
se os seus colaboradores, 
cada um na sua função, 
construam as suas bases. 

Ou seja, todos fazem parte 
da estratégia e precisam 
saber a direção para onde 
seguir. Ao estar alinhado 
com o propósito, conhecer 
a estratégia e saber como a 
sua função contribui para 
alcançar o objetivo, cada 
colaborador pode fazer uso 
da sua autonomia e de seu 
conhecimento técnico para 
ajudar a empresa a avançar. 

Como fazer isso na práti-
ca? A principal ferramenta, 
e a mais básica de todas, é 
a comunicação. Se não há 
um modelo de comunicação 
interna estruturado na em-
presa, cabe ao profissional 
questionar. É preciso ser 
curioso e questionador. É 
preciso querer saber mais 
sobre a empresa, sobre os 
objetivos, sobre o propósito.

Cada um é protagonista 
da própria carreira. Não é 
a empresa que “dá” a pro-
moção para um colaborador. 
A empresa precisa, e deve, 
oferecer todo o apoio para 
o desenvolvimento e cresci-
mento das aptidões técnicas 
e comportamentais, além de 
manter uma comunicação 
aberta, clara e transparente. 

Porém, aproveitar estas 
oportunidades para se de-
senvolver e crescer depen-
de da postura e da vontade 
de cada um.

(*) - É gerente de RH da Luz Soluções 
Financeiras (www.luz-ef.com).

Danielle Loudal (*)

7 passos para liderar o time 
remoto pela primeira vez

Francisco Homem de Melo (*)

Muitas pessoas em posição de lide-
rança se viram obrigadas a fazer o 
mesmo. Como nós devemos ter, no 

melhor dos cenários, mais algumas sema-
nas, ou, no mais realista, mais alguns meses 
de isolamento, é importante aprender como 
navegar nesse oceano desconhecido.  A 
boa notícia é que, mesmo antes da crise 
da Covid-19, o trabalho remoto já vinha 
ganhando bastante força há, pelo menos, 
uma década. Por isso, existem boas práticas 
consolidadas e bastante material sobre o 
assunto.

Passo 1: Antes de tudo, crie pro-
cessos de comunicação

A primeira e maior diferença da gestão 
presencial para a remota é a forma de co-
municação. Ao contrário do escritório em 
que você pode ir à mesa de todo mundo 
e bater um papo, no trabalho remoto a 
comunicação é muito mais difícil. Por isso, 
você precisa criar processos para que a 
sua equipe e você consigam se comunicar 
eficientemente.  O importante é criá-los e ir 
melhorando com o tempo. Outra diferença 
central do escritório para o home office, é 
que enquanto no primeiro a comunicação 
é principalmente oral, no segundo ela é 
primordialmente escrita. Isso aumenta 
ainda mais a importância dos processos, 
pois as pessoas precisam saber onde ler e 
onde escrever o que precisam. Para isso, 
comece definindo canais. Ou seja, o que 
deve ser falado em cada lugar. Fazendo 
isso, você alinha com sua equipe onde cada 
tipo de comunicação está e facilita que se 
encontre a informação certa na hora certa.

Passo 2: Saiba filtrar as mil men-
sagens do dia a dia

Como líder de um time remoto, você vai 
receber várias mensagens, e-mails, docu-
mentos etc. Para não se perder, é impor-
tante que você tenha um método para lidar 
com todo esse volume de informação. Que 
tipo de mensagem você responde primeiro? 
Em caso de emergência, por onde eles de-
vem te contatar? Qual o tempo máximo de 
resposta que você demora? Qual vai ser esse 
método, varia do seu time, do seu negócio e 
da sua personalidade, entretanto ele precisa 
existir e sua equipe precisa saber como ele 
funciona. Assim, eles sabem o que esperar 
de quando entram em contato com você.

Passo 3: Confie na sua equipe e 
demonstre interesse

Com trabalho remoto, você não vai con-
seguir micro gerenciar seu time nem que 
você queira. Por isso, você precisa confiar 
que eles vão dar o seu melhor e fazer a coisa 
certa. Eventualmente, erros vão acontecer, 
mas eles fazem parte do processo de apren-
dizagem. Nenhuma grande empresa chegou 
aonde chegou sem milhares de erros. O im-
portante é ser capaz de aprender com eles. 
Para ajudá-los nesse processo, é ideal que 
você tenha uma reunião 1:1 conhecida como 
one a one, de mais ou menos 30 minutos no 
início da semana com cada pessoa do time. 
Essa reunião funciona muito bem se cada 
pessoa enviar de três a quatro prioridades 
da semana para liderança, e de antemão. 

Assim, você conseguirá alinhar prioridades, 
apontar caminhos, ajudar com problemas e 
estar perto e ciente do que 
todo mundo está fazendo.

Passo 4: Dê e peça 
muitos feedbacks

É muito difícil acertar qual-
quer coisa de primeira. Por 
isso, é importante que você 
pergunte sempre para seu 
time o que está funcionando 
e o que não está nos novos 
processos e interações. 
A partir dos inputs, você 
pode ir aperfeiçoando tudo. 
Porém, a menos que sua 
empresa tenha uma cultura 
MUITO forte de feedbacks, 
é difícil que seus liderados 
te deem esses insights sem 
um pedido. Por isso, é central 
que você peça por eles, seja 
por e-mail ou aplicativo de 
mensagens.Se por um lado 
é importante que você peça 
muitos feedbacks, por outro, 
também é que você os dê. 
Sempre que você observar algo que poderia 
ser melhor ou que está ótimo, não perca a 
oportunidade de dar feedbacks positivos ou 
construtivos. Assim, você reforça o que está 
bom e ajuda a mudar o que não está.

Passo 5: Tenha conversas difíceis 
rapidamente

Se em geral já é importante corrigir rotas 
equivocadas o mais rápido possível, no tra-
balho remoto isso é ainda mais importante. 
Você precisa garantir que todo mundo 
sempre esteja na mesma página e, caso 
haja algo que precisa ser transformado ou 
corrigido, fale com a pessoa o mais rapida-
mente possível. O melhor jeito de fazer isso 
é por videoconferência com um software 
da sua preferência. Dessa forma, vocês 
conseguem falar e se ver e a comunicação 
fica menos fria e impessoal.

Passo 6: Tenha MUITA empatia e 
cuidado com as palavras

Na linguagem oral, existe uma série de 

elementos não-verbais que ajudam a que 
outras pessoas nos entendam de forma 

mais clara. O tom de voz, 
nossa postura, a linguagem 
corporal etc. tudo isso ajuda. 
Na linguagem escrita, não 
temos nada disso. Então, 
precisamos pensar bem 
antes de escrever e garantir 
que o tom da mensagem 
está adequado. Por outro 
lado, precisamos entender 
que, às vezes, na pressa do 
dia a dia, a outra pessoa 
escreveu a mensagem sem 
pensar e não quis ser gros-
sa, apesar da mensagem 
eventualmente poder soar 
assim. Na dúvida, assuma 
que a pessoa tem as melho-
res intenções possíveis e/
ou pergunte o que ela quis 
dizer. Isso evita muitos mal-
-entendidos. Assim como é 
bom que você tenha essa 
atitude com mensagens de 
outras pessoas, é importante 
que você pergunte e saiba 

escutar o que foi interpretado a partir da 
sua comunicação. Ficou na dúvida de se 
soou grosso? Pergunte. Se tiver ficado, 
peça desculpas.

Passo 7: Crie rituais de time e 
momentos de socialização

Seu time precisa de contato face a face, 
porém com a crise da COVID-19 eles não 
vão acontecer tão cedo. Para suprir essa 
necessidade, que tal criar rituais de time 
com ajuda de videoconferências nos quais 
todo mundo possa conversar? Com esses 
sete passos, tenho certeza que você vai 
conseguir dar o pontapé inicial na liderança 
remota muito bem. Ela é mais fácil do que 
parece e, com a prática, você pega o jeito.

(*) É fundador da Qulture.Rocks, software de gestão 
de desempenho. Especialista e estudioso em 

cultura organizacional. Autor do livro The 3G Way: 
Dream, People, and Culture, figurando entre os mais 

vendidos da Amazon em estratégia e negócios, e 
“OKRs: Da Missão às Métricas”, com o objetivo de 

ajudar as empresas a implementar uma metodologia 
de metas direcionada para alcançar resultados.

Liderar pessoas é difícil e, remotamente, é mais difícil ainda. Mas, como tudo na vida, é só uma 
questão de prática. Basta saber o que fazer, aplicar no dia a dia e os resultados vêm. Se você está 
tendo que liderar pessoas, remotamente, do dia para noite, não se sinta só. 
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“Uma diferença 
central do escritório 
para o home office 
é que enquanto 
no primeiro a 
comunicação é 
principalmente oral, 
no segundo ela é 
primordialmente 
escrita. Isso 
aumenta ainda mais 
a importância dos 
processos, pois as 
pessoas precisam 
saber onde ler e 
onde escrever o que 
precisam.

AI/Qulture.Rocks

O aumento das vendas online nesse 
período de isolamento social, reco-
mendado pelas autoridades de saúde 
mundiais, é uma realidade que deve 
mudar o comportamento de muitos 
consumidores. O Popsy, aplicativo de 
compra e venda de usados, é um exem-
plo desse novo momento. Nos últimos 
30 dias, registrou um aumento de 20% 
de acessos no mês de março, comparado 
ao mesmo período do ano passado.

Pessoas que nunca fazem compra 
pela internet, agora estão se rendendo 
a essa nova experiência. Os próprios 
comerciantes, obrigados a manter as 
lojas fechadas, estão recorrendo ao on-
line para recuperar as vendas perdidas.

"Percebemos um crescimento maior 
justamente por pessoas que estão 

anunciando mais seus produtos, prin-
cipalmente microempreendedores e 
até mesmo pessoas que estão pas-
sando mais tempo em casa e querem 
aproveitar para fazer uma renda extra 
vendendo roupas e objetos que não 
usam mais", afirma Jean Marie Truelle, 
fundador do aplicativo.

Realmente a arrumação de casa e 
organização de armários e gavetas tem 
sido o passatempo de muitas pesso-
as nesse período de quarentena. "O 
hábito de dar nova utilidade a peças 
que não usamos mais é, inclusive, 
uma atitude sustentável que deve ser 
cada vez mais incentivada", acrescenta 
Truelle.

A boa notícia de Popsy, tanto para 
vendedores quanto compradores, 
é que o aplicativo acaba de fechar 
parceria com a Loggi para serviço de 
entrega, o que garante ainda mais 
praticidade e segurança para os ne-
gociadores. O projeto está em fase 
inicial, em São Paulo, mas em breve 
será ampliado para mais de 20 cidades 
brasileiras (www.popsy.app).

Aplicativo de compra e venda online registra aumento de 
20% em novos anúncios
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Economia: entenda 
como funciona a 

demanda reprimida

Está mais do que 
claro que a pandemia 
do Coronavírus 
trouxe efeitos que 
ficarão marcados em 
nossa história, mas 
principalmente em 
nossa economia

Hoje, por causa do 
isolamento social 
recomendado pela 

Organização Mundial da 
Saúde e Ministério da Saúde 
para preservar vidas, vive-
mos com o cenário marcado 
por lojas, fábricas e parques 
fechados, além das ativida-
des humanas paralisadas 
de uma maneira geral. Para 
quem ainda não entende 
isso muito bem, costumo 
chamar de efeito dominó. 
Imagine que as pessoas 
devem ficar em casa, e uma 
boa parte delas trabalham, 
como em uma fábrica por 
exemplo. 

Se esses trabalhadores 
não estão ativos, a fábrica 
irá produzir menos, logo 
terá um lucro menor ou 
até mesmo um prejuízo, 
cabendo ao dono da fábrica 
mandar alguns funcionários 
embora. 

Agora esse mesmo fun-
cionário está sem emprego, 
logo inicialmente vai cortar 
todos os gastos considera-
dos “desnecessários”, como 
o churrasco do final de 
semana, diminuir o plano 
de internet, deixar de fazer 
aquela viagem, entre outros. 

O problema agora mudou, 
pois o açougue que vendia 
carne para o churrasco, a 
empresa de internet e a 
agência de viagem vão fa-
turar menos, e em muitos 
casos, o prejuízo chegará no 
final do mês, fazendo com 
que os donos também demi-
tam seus funcionários, que 
por sua vez farão a mesma 
coisa como o trabalhador 
da fábrica, deixarem de 
consumir.

Esse ciclo acaba se multi-

plicando e desincentivando 
os gastos, fazendo com que 
pequenas e médias empre-
sas fechem as portas por 
precisarem do consumo. 
De uma maneira mais ma-
cro, desacelerando toda a 
economia e dependendo 
do prazo fazendo com que 
o mundo entre em uma 
recessão.

O meu ponto não é dar 
uma aula sobre economia, 
mas sinalizar que no cená-
rio atual, alguns consumos 
possam não estar extintos, 
mas apenas reprimidos. As 
pessoas não estão saindo de 
casa, logo não estão cortan-
do o cabelo, estão adiando 
aquele Happy Hour, deixan-
do de tomar um sorvete na 
praça e deixando de gastar 
no cartão de crédito. 

Em algum momento, 
quando a população se 
sentir segura para sair de 
casa, teremos uma explo-
são de demanda por esses 
bens e com algum dinheiro 
guardado (seja excesso de 
crédito/limite no cartão ou 
até mesmo aquele salário 
que "pingou" e não foi utili-
zado) , podendo resultar em 
uma aceleração do consumo 
talvez nunca vista. Isso é o 
que eu chamo de demanda 
reprimida, ou uma mola 
encolhida, quanto mais 
você aperta, mais força ela 
vai guardando e uma hora, 
não se sabe quando, ela volta 
com tudo.

Obviamente ao olharmos 
no curto prazo, vemos mui-
tas notícias ruins e um ce-
nário totalmente desafiador, 
porém se formos imaginar 
que o mundo não irá acabar, 
e por histórico de grandes 
crises que passamos, as 
coisas tendem a voltar ao 
normal no médio e longo 
prazo, basta sobrevivermos 
até lá.

 
(*) - É CEO da IVEST 

(https://ivest.com.br/), consultoria 
de investimentos e consultor 

de investimentos CVM 
(Comissão de Valores Mobiliários).

Caio Fernandez (*)

www.netjen.com.br
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D - Histórias por Telefone
Secretaria Estadual de Cultura do RJ oferece serviço solidário em tempos 
de isolamento social. Em apenas uma semana, o projeto “Histórias por 
telefone”, recebeu cerca de 500 inscrições - sendo 400 para ouvir as 
histórias e 100 de voluntários para contá-las. Poetas, músicos e conta-
dores de histórias, de forma voluntária, entram em contato, via telefone, 
e levam histórias exclusivas para quem precisa neste momento. Para 
receber a ligação, a pessoa deve fazer a inscrição no link informando 
alguns dados pessoais. O mesmo vale para quem quer ser voluntário. 
Quem quiser ouvir histórias deve acessar: (https://bit.ly/formulario-
-historias); se quiser ser um contador de histórias, acesse: (https://bit.
ly/sejaumcontadordehistorias).

E - Cafés Diferenciados 
A linha Montrês é composta por cafés especiais e exclusivos, com carac-
terísticas diferenciadas no sabor, acidez e corpo da bebida. O Montrês 
Aurora é um café doce, com notas de pudim de leite condensado, corpo 
cremoso e acidez equilibrada, lembrando baunilha, caramelo e chocolate 
branco. Já o Montrês Jasmine possui notas de frutas cítricas, especial-
mente limão. Sua acidez, também cítrica, lembra folhas de laranjeira, 
com corpo e doçura muito equilibrados. Ambos estão disponíveis para 
venda nas versões ‘torrado em grãos’ e ‘torrado e moído’, atendendo a 
preferência dos consumidores, nas cafeterias Cocatrel, em Três Pontas e 
Nepomuceno, e também na loja online (www.lojacocatrel.com.br), com 
entregas para todo o Brasil. 

F - Treinamentos com Certificação
A MicroStrategy, fornecedora de tecnologia que agrega inteligência aos 
negócios, abriu sua plataforma virtual de educação para os interessados 
em fazer qualquer um dos treinamentos disponíveis, de forma gratuita. 
A inciativa é válida até o dia 30 de abril e todos os cursos oferecem 
certificados. Englobam várias áreas como análise de dados (Analytics) 
e mobilidade e são voltados para profissionais da área de TI como cien-
tistas de dados, arquitetos e analistas de sistemas,  desenvolvedores 
e qualquer profissional que queira adquirir conhecimento sobre estes 
campos de atuação cada vez mais importantes para as empresas e para 
as carreiras de todos. Saiba mais em: (https://www.microstrategy.com/
us/free-education).

B - Livros online gratuitos
Com a impossibilidade de sair às ruas para visitar bibliotecas físicas 
por conta do distanciamento social imposto para conter a pandemia 
do Coronavírus, o Colégio Marista Asa Sul, de Brasília (DF), criou um 
ambiente virtual para disponibilizar links de livros online gratuitos. 
Confira a as dicas do bibliotecário do Colégio, Jonas Borges de Castro. 
Literatura infantil: A formiga - Flavio de Souza / A reforma da natureza 
- Monteiro Lobato. Literatura juvenil: A ilha do tesouro - Robert Louis 
Stevenson (adaptação de Rodrigo Machado) / Clara dos Anjos - Lima 
Barreto / Frankeinstein - Mary Shelley (adaptação de Rodrigo Machado) 
(https://bit.ly/3dJSbcP) 
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C - Audiência Pública
A população do estado de São Paulo deve ficar atenta ao prazo de 
participação da Audiência Pública Eletrônica da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) de 2021, que se encerra no próximo domingo 
(5). O instrumento de participação popular, que tem como principal 
objetivo elaborar diretrizes para o orçamento anual do estado para 
o ano seguinte, é aberto a todos os cidadãos e representantes de 
administração pública, entidade ou movimento social, que poderão 
indicar as prioridades relacionadas à aplicação do investimento pú-
blico em seu município ou região. Além disso, é possível participar 
mais de uma vez, indicando mais de uma prioridade. Para partici-
par, acesse: (http://www.audienciapublica.planejamento.sp.gov.br/
AudpubInicio.aspx).  

G - Plataforma para Professores
A Kultivi, startup curitibana fundada em 2017 e considerada referência 
em cursos gratuitos pela internet, lançou um programa que visa unir 
professores e alunos de todo o Brasil neste período de isolamento social. 
Através do projeto Professor Parceiro, qualquer pessoa pode publicar 
seus vídeos e cursos na plataforma – que conta hoje com mais de 500 
mil alunos cadastrados – sem pagar nada. A lógica é simples: o site conta 
com toda a estrutura de cursos e uma base já consolidada de estudantes 
de diversas áreas como ensino médio, idiomas, empreendedorismo e 
outros, sempre gratuitos. Saiba mais em: (https://www.kultivi.com/).

H - Ideias para o E-commerce
Em meio à pandemia da Covid, a Ikesaki, varejista de produtos de beleza 
e higiene, adotou uma série de ações a fim de zelar pela saúde de todos, 
inclusive clientes, colaboradores e parceiros. Entre as práticas adota-
das para amenizar o impacto do isolamento, a companhia rapidamente 
se reinventou e criou uma loja virtual para cada uma das promotoras 
dentro do site (www.ikesaki.com.br). Com esta ação, as vendas estão 
crescendo exponencialmente e a empresa está com a estrutura de e-
-commerce completamente preparada para atender esta nova demanda. 
O comissionamento é pago pelas indústrias da mesma maneira, como 
se as vendas estivessem acontecendo nas lojas físicas.

I - Ameaças On-line
A Check Point Software Technologies Ltd. anuncia o lançamento da 
solução gratuita da sua subsidiária ZoneAlarm, o ZoneAlarm Web Secure 
Free que proporciona proteção contra ataques de phishing, downloads 
maliciosos e sites perigosos. A solução é uma extensão avançada para o 
Google Chrome que fornece ferramentas essenciais de navegação para 
manter os usuários protegidos contra várias ameaças, enquanto navegam 
na Web. A instalação da solução faz o mecanismo de pesquisa padrão 
e, ainda, utiliza o banco de dados ThreatCloud ™ da Check Point, que 
contém inteligência atualizada sobre ameaças globais, para verificar os 
resultados da pesquisa e classificá-los de acordo com o risco potencial. 
Veja em: (https://www.zonealarm.com/software/web-secure-free).

J - Profissionais de TI
Mesmo com um cenário de incertezas econômicas por conta da pandemia 
do novo Coronavírus, a Avalara, líder em automação fiscal na nuvem 
para empresas de todos os portes, anuncia um processo seletivo para a 
contratação de 19 profissionais na área de TI para atuação em São Paulo. 
As funções com mais posições a serem preenchidas estão relacionadas 
à Engenharia, com 11 vagas para desenvolvedor de sistemas, Quality 
Assurance, com 6 vagas para analistas para automação de testes, mas 
também há uma vaga para designer UX/UI e uma para desenvolvedor SAP. 
Mais informações: (https://www.avalara.com/us/en/about/jobs.html).

O ministro da Saúde da Itália, 
Roberto Speranza, confirmou que 
as medidas de confinamento, pre-
vistas para terminar em 3 de abril, 
serão prorrogadas até o dia 13, na 
segunda-feira após a Páscoa. No 
início da semana, Speranza já havia 
indicado que as restrições impostas 
devido à pandemia do novo Corona-
vírus seriam estendidas ao menos 
até a Páscoa, mas, nesta quarta, 
em audiência no Senado, anunciou 
oficialmente a data.

"A decisão do governo é de prorro-
gar até 13 de abril todas as medidas 
de limitação às atividades e aos 
deslocamentos individuais adotadas 
até o momento", disse. Desde o dia 
10 de março, os cidadãos da Itália só 
podem sair de casa por comprova-
dos motivos de trabalho, saúde ou 
familiares, para comprar alimentos 
ou para praticar exercícios físicos, 
desde que seja individualmente e 
nos arredores da própria residência.

Além disso, o governo decretou 

A decisão é de prorrogar até 13 de abril as medidas de limitação às atividades e aos 
deslocamentos individuais.
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No Brasil, o primeiro 
caso surgiu no final de 
fevereiro, mas já no 

mês seguinte a indústria co-
meçou a sentir os efeitos da 
pandemia. Pesquisa realiza-
da no âmbito das sondagens 
empresariais e do consumi-
dor, do Instituto Brasileiro 
de Economia da FGV, mostra 
que em março quase metade 
das empresas da indústria 
(43%) já percebia os efeitos 
nos negócios, seguidas por 
comércio (35,4%) e serviços 
(30,2%). 

Na indústria, os segmen-
tos que se mostraram mais 
afetados pela pandemia 
no mês foram: Petróleo e 
biocombustíveis (88,3%) e 
Química (61,4%). O levanta-
mento aponta que chegaria 
a afetar 90,5% e 80,2% das 
empresas desses segmentos 
nos próximos meses, res-
pectivamente. Para quase 
todas as empresa de Petróleo 
(90,7%), a principal causa 
para esse impacto seria a 
demanda externa reduzida, 
e para 83,1% dos produtores 
químicos seria o fornecimen-
to de insumos importados. 

Os efeitos do Coronavírus na economia começaram a ser 
sentidos em março.
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FGV: Indústria é primeiro setor 
afetado pelo Coronavírus

O Coronavírus foi se espalhando pelo mundo e desde janeiro acompanhamos mais de perto a sua evolução
de consumo duráveis são os 
mais preocupados (86,6%). 

A questão de paralisação 
por problemas de saúde foi 
citada por 23,0% das empre-
sas, tendo maior incidência 
nos produtos de bens de con-
sumo não duráveis (34,6%). 
Curiosamente, empresas do 
vestuário são as que esperam 
menor impacto em suas ati-
vidades, com apenas 26%. 
O índice é mais baixo que 
o indicado por empresários 
de produtos considerados 
essenciais como alimentos 
e farmacêuticos: mais de 
40% espera ser impactado 
pelo vírus. 

Feita entre 1º e 25 de mar-
ço, majoritariamente antes 
do fechamento das escolas 
e do comércio, a pesquisa 
apontava que mesmo antes 
das restrições mais de 30% 
das empresas de todos os 
setores sentiam os efeitos da 
pandemia. Já para a quase 
totalidade (81,4%) dos 1700 
consumidores consultados 
entre os dias 1º e 19 de 
março, iria prejudicar de 
maneira forte ou moderada 
a economia (AI/FGV). 

"Os efeitos do Coronavírus 
na economia começaram a 
ser sentidos em março, mas 
certamente passa a ser mais 
forte após o poder público 
estabelecer as medidas de 
restrição. Não sabemos ain-
da qual será o impacto total 
na economia, pois atinge 
todos os setores, segmentos 
e consumidores. O resultado 
dependerá do tempo que 
ainda levará para retomar as 
atividades", analisou Viviane 
Seda, coordenadora das 
Sondagens do FGV IBRE e 
da pesquisa. 

Para os próximos meses, 

15 dos 19 segmentos têm 
mais de 50% das empresas 
dizendo que sofrerão impac-
tos devido ao Coronavírus. 
Entre os que esperam ser 
mais afetados estão: má-
quinas e materiais elétricos 
(91,5%), limpeza e perfu-
maria (90,2%), informáti-
ca e eletrônicos (89,4%), 
couros e calçados (85,9%) 
e veículos automotores 
(82,7%) e metalurgia (82%). 
A principal preocupação dos 
empresários, em sua maioria, 
é com o fornecimento de 
insumos importados. Nesse 
quesito, produtores de bens 

Itália confirma prorrogação 
de confinamento até 13 de abril

sanitárias locais dizem que o país 
atingiu o "pico" das infecções, mas 
explicam que este se mostrará na 
forma de um "platô", ou seja, a 
curva de contágios ainda levará 
um tempo para começar a cair 
(ANSA).

na semana passada o fechamento de 
todas as atividades produtivas que 
não sejam estratégicas para o país. A 
curva de contágios da pandemia do 
novo Coronavírus vem desacelerando 
na Itália, que já registra 105.792 ca-
sos e 12.428 mortes. As autoridades Negócios
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Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 
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O varejo de 
olho no big data 

Big data e analytics 
é a opção de 74% dos 
usuários, porém, sua 
aplicabilidade ainda é 
de 11%

Um estudo desenvol-
vido pela GS&UP, 
empresa do Grupo 

GS& Gouvêa de Souza, e di-
vulgado recentemente, cujo 
objetivo era analisar as prin-
cipais dores e prioridades do 
varejo brasileiro em relação 
à tecnologia, mostrou que 
as soluções de big data e 
analytics lideram os planos 
de investimentos do setor 
nos próximos três anos com 
67%, seguidas pelos meios 
de pagamentos (56%); 
enquanto as soluções de 
logística foram indicadas 
por 49% dos respondentes. 

O cenário se repete quan-
do os entrevistados foram 
questionados sobre em 
quais tecnologias eles pre-
tendem investir, de fato, 
nos próximos três anos: big 
data e analytics é a opção de 
74% dos usuários, porém, 
sua aplicabilidade ainda é 
de 11%. Ou seja, apesar 
da maioria dos varejistas 
perceberem a importância 
dessas soluções para sua 
operação, poucos são os 
que, de fato, pretendem 
priorizar e aplicar essas 
ferramentas no seu dia a dia. 

Isso acontece porque no 
cenário atual, seja no va-
rejo ou em qualquer outro 
campo de atuação, está 
crescendo o número de 
empresários que entendem 
a importância de inves-
tir em instrumentos para 
diminuir os "gaps" de sua 
operação. Esse público já 
está entendendo que essas 
ferramentas auxiliam a mi-
nimizar as fraudes, além de 
melhorar o atendimento aos 
consumidores interno, ex-
terno e assegurar melhores 
negociações com parceiros. 

Por meio dos algoritmos 
presentes nos dados co-

lhidos online e analisados 
com devida expertise, os 
varejistas podem avaliar 
as tendências de mercado 
usando múltiplas fontes, o 
que torna as análises ainda 
mais precisas. 

No que compete o rela-
cionamento com o cliente, 
por exemplo, a utilização de 
ferramentas de CRM (Cus-
tomer Relationship Mana-
gement), combinadas com 
big data, auxiliam no ras-
treamento de informações 
específicas e embasadas 
para criação de estratégias 
de relacionamento e vendas 
mais personalizadas, com 
maiores índices de sucesso. 

Para tanto, são proces-
sados dados colhidos de 
pesquisas de mercados 
realizadas por cada consu-
midor. A pesquisa de dados 
contribui para diminuição 
de riscos com mercadorias 
paradas e maiores prejuízos, 
em vista que aponta o com-
portamento de compras, 
sazonalidades, produtos e 
quantidades necessários 
etc. 

Em paralelo, auxilia ainda 
a criação de novos itens 
que possam satisfazer ne-
cessidades específicas, em 
buracos de mercado. Por 
fim, com dados de compor-
tamento da concorrência, 
é possível antecipar-se, 
desenvolvendo um plane-
jamento estratégico com 
maior índice de sucesso e 
visão de futuro empresarial. 

Por isso, acreditamos que 
sim, o futuro do varejo passa 
pelas soluções oferecidas 
pela análise de dados. A 
pergunta que fica agora é: 
quando a aplicação será 
feita, de fato e quem des-
pontará? O momento ideal 
tem ficado para trás, assim 
como alguns concorrentes... 
Não seja mais um! 

(*) - É CEO da upLexis, 
empresa de software que 

desenvolve soluções de busca 
e estruturação de informações 

extraídas de grandes volumes de 
dados (Big Data).

Eduardo Tardelli (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDISOn SILVA JAnDOSA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildo Jandosa e de Benedita Silva Jandosa. A 
pretendente: LuCIAnA DE CARVALhO, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1972, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Nestor de Carvalho e de Natividade Pedro de Carvalho.

O pretendente: SERGIO ROBERTO DA SILVA, profissão: assistente de mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmundo Rego e Silva e de Kessi 
Regina da Silva. A pretendente: DAIAnE SAnTOS ALVES, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1992, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Severino Caetano Alves e de Maria Josefa dos 
Santos Alves.

O pretendente: WAGnER ALVES CARnEIRO, profissão: açougueiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1978, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carneiro de Souza e de Maria 
Alves Carneiro. A pretendente: ALECSAnDRA GOMES SAnTOS, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 27/06/1977, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luzinete Gomes Santos.

O pretendente: JOSuÉ DOS SAnTOS FEITOSA, profissão: polidor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Alves Feitosa e de Sônia Maria dos Santos Feitosa. 
A pretendente: GABRIELA COuTO DE SOuSA, profissão: empacotadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/2002, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Efrahim Santos de Sousa e de Erika 
Veruska Couto de Oliveira.

O pretendente: JEFERSOn RODRIGO DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1986, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Benedita da Silva. A pretendente: ThAIS 
nEVES DOS SAnTOS, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1986, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Raimundo Evan Ferreira dos Santos e de Maria Cristina Neves.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Tempos de crise como a pandemia que 
afeta o mundo leva o medo à população e 
força muitas marcas a refletirem sobre que 
tipo de comunicação devem ter e como 
devem agir. Uma pesquisa da Kantar, reali-
zada entre os dias 13 e 16 de março, revelou 
que o Coronavírus já preocupava 80% dos 
brasileiros. Com isso, a população espera 
diferentes posicionamentos das marcas. 

Os brasileiros esperam que elas: sirvam de 
exemplo e guiem a mudança (25%); sejam 
práticas e realistas e ajudem consumidores 
no dia a dia (21%); ataquem a crise e de-
monstrem que ela pode ser derrotada (20%); 
usem seu conteúdo para explicar e informar 
(18%); reduzam a ansiedade e entendam 
as necessidades dos consumidores (11%); 
por último, que sejam otimistas e pensem 
de formas não convencionais (3%).

“Por ser um momento sensível, mensagens 
podem ser mal interpretadas, conteúdos 
podem gerar desserviços e peças criativas 
podem estimular o sentimento errado”, afir-
ma Valkiria Garre, CEO de insights na Kan-
tar Brasil. “Ainda assim, as marcas devem 
continuar investindo de forma estratégica 
para conseguir crescimento a longo prazo”. 
A pesquisa também questionou que tipo de 
publicidade deve continuar sendo feita pelas 
marcas brasileiras;

Mais de 80% dos entrevistados concordam 

Cinco ações 
para empresas 
conseguirem lidar 
com o período 

Em tempos de pandemia 
empresas buscam constan-
temente alternativas para 
conseguirem passar por 
este período sem que haja 
um impacto significante nos 
seus negócios, visando que, 
ao final desta fase, possam 
dar continuidade às suas 
atividades normalmente. 

No entanto, esse processo 
não é uma tarefa fácil. 

Empresas estão se adap-
tando aos impactos que a 
COVID-19 causam em seus 
negócios e, embora os riscos 
sejam consideráveis, este 
momento de crise também 
pode revelar áreas onde é 
possível construir resiliência 
e reformular resultados. 

Diante disso, visando au-
xiliar e orientar líderes 
empresariais a se nortearem 
melhor, a EY identificou 
cinco prioridades que devem 
ser consideradas durante e 
depois deste momento - a 
maioria desses fatores foram 
baseadas nas experiências 
da China e de outros países 
da Ásia, que foram os pri-
meiros impactados com a 
COVID-19. São elas: 
	 •	Priorizar	a	segurança	das	

pessoas e o engajamento 
contínuo; 

	 •	Reformular	a	estratégia	
para a continuidade do 
negócio; 

	 •	Ter	 uma	 comunicação	
clara e objetiva com 
todos os seus colabora-
dores; 

	 •	Maximizar	o	uso	de	po-
líticas de apoio governa-
mental; 

	 •	Construir	resiliência	em	
preparação para o novo 
normal. 

Para ter acesso ao material 
completo, basta clicar aqui . 

Caso você esteja escre-
vendo alguma matéria sobre 
o assunto, também temos 
porta-vozes à disposição! 

(Fonte e mais informações: 
https://www.ey.com/pt_br).

Planejamento de campa-
nha é um procedimento que 
pode nortear o desempenho 
do seu negócio. E uma das 
primeiras coisas a se pensar 
é em como definir o seu pú-
blico-alvo. Segundo Victor 
Popper, fundador e CEO da 
All iN, unidade de negócios 
da Locaweb dedicada ao 
marketing cloud, a definição 
do público é essencial para 
trazer resultados positivos e 
medir o quanto de esforços 
colocar em cada etapa da 
comunicação. 

Um direcionamento efeti-
vo requer um bom filtro na 
hora de definir seu alvo para 
que você meça os resultados 
de maneira mais direta. Com 
um mundo mais segmentado 
e personalizado, surge a ne-
cessidade de analisar à risca 
os interesses e caminhos 
percorridos pelo seu público. 
Portanto, partir das carac-
terísticas do serviço que 
você oferece é um começo. 
"O mapeamento pode vir 
de qualquer clusterização, 
desde pessoas que têm com-
portamentos em comum, até 
o gosto por um determinado 
produto", explica Popper. 

Essa leitura de dados pode 
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Entre os setores mais 
afetados estão os que 
funcionam de portas 

abertas e dependem da cir-
culação de pessoas. Assim 
como muitos segmentos, 
os mercados de bairro tam-
bém enfrentam queda no 
faturamento com a perda 
de clientes e ainda sofrem 
com aumento de custos em 
aquisições.

Em um primeiro momento, 
a orientação do Sebrae aos 
pequenos negócios é reava-
liar sua estrutura de custos 
e estratégias de posiciona-
mento. “É o momento de 
revisar os custos e, durante 
essa análise, tomar medidas 
sejam elas de redução de 
custo, quando é possível 
renegociar um aluguel, por 
exemplo, ou até mesmo re-
negociar prazos de alguns 
pagamentos, o que pode ser 
feito direto com fornecedo-
res”, destacou o gerente de 
Competitividade do Sebrae, 
Cesar Rissete.

Os serviços de entrega 

A adaptação ao cenário de crise pode representar 
vantagens no futuro.
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Pequenos mercados investem em 
novas estratégias em meio à crise
Em um cenário de muitas incertezas, em virtude do avanço da pandemia do novo Coronavírus, os donos 
de pequenos negócios buscam novas estratégias para minimizar os prejuízos

para um delivery próprio 
para que minimize o impacto 
de uma provável perda de 
receita no estabelecimento”, 
analisou. Além disso, os do-
nos de pequenos negócios 
podem buscar parcerias, se 
aproximando de iniciativas 
de cooperação e solidarie-
dade que se espalham pela 
própria comunidade, com a 
venda de cestas básicas, por 
exemplo. 

Para o gerente do Sebrae, 
a adaptação ao cenário de 
crise pode representar van-
tagens no futuro e a opor-
tunidade de tornar práticas, 
como análise do fluxo de cai-
xa e cuidados sanitários dos 
colaboradores ainda mais 
constantes. “Toda crise gera 
mudanças e é preciso en-
xergar novas possibilidades 
para aproveitar o momento 
e se conectar digitalmente 
com o seu cliente para fazer 
prospecção e ter formas 
diferenciadas de entregar 
os produtos”, afirmou (AI/
Sebrae).

(delivery) têm se tornado 
uma importante estratégia 
dos pequenos mercados 
para chegar até os clientes 
que cumprem recomenda-
ções de não sair de casa 
em virtude da quarentena. 
Outra opção é o cliente 
encomendar suas compras 
e retirar os pedidos já pre-
viamente organizados, em 
um sistema de take out. O 
gerente do Sebrae explica 
que o empreendedor deve 

ter em mente que os clientes 
existem e continuam tendo 
a necessidade de comprar, 
mas devido às novas cir-
cunstâncias, não estão indo 
fisicamente até o negócio 
com a mesma frequência.

“É muito importante que o 
dono do negócio mantenha 
a conexão com esse cliente, 
seja por meio das mídias 
digitais, de plataformas de 
entrega já existentes ou 
ainda, reconfigure o negócio 

Como acertar o público-alvo 
em campanhas

ser simples ou complexa, 
mas, quanto mais informa-
ções, mais assertivos serão 
seus conteúdos para atrair 
o público-alvo. Ao fazer esse 
filtro, analisar as preferências 
de consumo também pode ser 
uma ação decisiva. "Pessoas 
que compram determinado 
produto, podem ou não ser 
colocadas no mesmo segmen-
to, já que cada uma pode ter 
uma frequência de compra", 
orienta o CEO da All iN. 

Analisar os dados e identi-
ficar o perfil relevante para 
você é um começo. E, depois, 
a partir das possíveis leituras, 
você deve fazer o mapeamen-
to de qual canal de comuni-
cação é mais eficaz para cada 
público. Segundo Popper, há 
pessoas que reagem melhor 
às mídias sociais, enquanto 
alguns preferem e-mails ou 
outras ferramentas. 

Há casos em que pode 
ser mais seguro recorrer a 
uma unidade de marketing 
digital para fazer esse levan-
tamento e contribuir com as 
campanhas digitais. 

"Nós contribuímos com 
algumas funções, como 
segmentador e filtro, que 
ajudam a separar melhor 
a base de dados e criar 
clusters. Além do BTG 
(Behavior Targeting), que 
por algoritmos de recomen-
dações próprios, consegue 
captar o comportamento 
do cliente no site e enviar 
recomendações de acordo 
com comportamento, além 
de gerar insumo para outras 
campanhas, mais direcio-
nadas, por exemplo, a girar 
estoque com mais precisão", 
finaliza Popper. Fonte e mais 
informações: (www.allin.
com.br).

A população espera diferentes 
posicionamentos das marcas.
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O que os brasileiros esperam das 
marcas durante a pandemia

completamente que elas devem comunicar 
principalmente seus esforços para enfrentar 
a situação e sobre como podem ser úteis nes-
se novo dia a dia, assim como evitar explorar 
a situação do Coronavírus para promover 
suas marcas. Outra informação é o que os 
consumidores esperam das empresas como 
organizações. O mais fundamental nesse 
momento é se preocupar com a saúde de 
seus colaboradores, higienizando os locais de 
trabalho (67%) e possibilitando os horários 
flexíveis (18%).

“Estamos vivendo um momento delicado 
da nossa história e devemos prezar primei-
ramente pela saúde da população. Toda e 
qualquer outra decisão deve ser pautada no 
uso de dados e informações para que os re-
sultados sejam os mais benéficos possíveis”, 
diz Valkiria (AI/Kantar Brasil). 
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Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                            Social                     Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017                 103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social                                        -                26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017                 118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício                                        -                25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018                 145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

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

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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. 

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de abril de 2020, às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as 
demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao 
exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019; (ii) examinar, discutir e votar a destinação do lucro líquido apurado 
com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e ratifi car a declaração de juros sobre o capital 
próprio para os acionistas da Companhia; e (iii) defi nir o número de membros que comporão o Conselho de Administração 
da Companhia, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, o qual se encerrará na data da realização da Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 
2021; (iv) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) fi xar a remuneração anual e global 
dos administradores da Companhia. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), 
contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a 
partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), 
bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.
b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as 
orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas 
no Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • 
Participação Pessoal: O Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a 
titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídica 
e/ou fundos, a sua devida representação, apresentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem o seu 
representante de poderes bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns 
de apresentação dos documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no 
Manual. • Participação por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o 
disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à 
Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua 
identidade. 3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos 
indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 22 de abril de 2020, nos termos descritos no Manual. 4. 
Alternativamente, os Senhores Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a partir desta data, do 
boletim de voto a distância, conforme disponibilizado nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.
br) e da Companhia (www.bancobmg.com.br/ri): (i) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto 
para seus custodiantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central; (ii) por transmissão de instruções de 
preenchimento do boletim de voto para a instituição fi nanceira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços 
de escrituração de valores mobiliários, caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou (iii) diretamente 
para a Companhia, por correio postal ou eletrônico. As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo 
escriturador ou pela Companhia em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, sendo que, no caso de envio direto à 
Companhia, o boletim de voto a distância, devidamente rubricado e assinado com reconhecimento de fi rma, deverá estar 
acompanhado dos demais documentos indicados no item 2 acima. 5. O percentual mínimo para adoção do processo de 
voto múltiplo para a eleição do membro do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 
3º da Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM nº 481/09. Ainda, nos termos do §1º do artigo 141 da Lei 
nº 6.404/76, o requerimento para a adoção do voto múltiplo deverá ser realizado pelos Acionistas até 48 (quarenta e oito) 
horas antes da realização da Assembleia. A administração da Companhia esclarece que somente as ações ordinárias de 
sua emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia. São Paulo, 31 de março de 2020.

RICARDO ANNES GUIMARÃES
Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

A crise causada pelo Co-
ronavírus mudou o cenário 
da economia. Especialistas 
apontam que empresas que 
não puderam se manter de 
portas abertas e cumprindo 
as recomendações da OMS 
sobre o isolamento social, 
estão até dispensando 
alguns de seus colabora-
dores. Na contramão dessa 
realidade, a Companhia 
Nacional de Álcool (CNA) 
dobrou seu quadro de co-
laboradores em especial na 
fábrica de álcool que fica em 
Piracicaba. 

Na planta e nos Centros 
de Distribuição eram 200 
funcionários em janeiro e 
o número atualmente é de 
400 pessoas, exatamente o 
dobro; trabalhando em três 
turnos, 24 horas, incluindo 
os fins de semana. Além das 
contratações houve ainda 
compra de novos equipa-
mentos, muita estratégia e 
logística para promover, em 
primeiro lugar, segurança 
em todas essas ações de 

crescimento da empresa, a 
fim que seja possível fabricar 
com a mesma excelência de 
uma empresa que está há 
71 anos no mercado, com 
produtos apontados pelos 
órgãos de saúde como os 
mais necessários no combate 
ao Coronavírus. 

O presidente da CNÁ, Le-
onardo Ferreira, disse que 
“mesmo com aumentos de 
insumos devido à escassez 
e ao dólar, assumimos o 
compromisso de não au-
mentar o preço do álcool 
em gel”. Tudo para atender 
a alta de mercado, que em 
março gerou a venda de 
oito milhões de frascos. Em 
janeiro, a empresa, líder de 
mercado, produziu cerca de 
120 mil frascos durante todo 
o mês. Em março a produ-
ção passou a ser de 250 mil 
unidades/dia. Em abril está 
planejado novo aumento 
para alcançar 600 mil fras-
cos/dia com a abertura da 
quinta linha de produção 
(AI/CNA).

Fábrica de álcool em gel 
dobra postos de trabalho

Alexandre Pinto (*) 

E com isso, começa-
mos a ver, de fato, os 
impactos da evolu-

ção deste tipo de meio de 
pagamento no dia a dia das 
pessoas. Contactless, QR 
Code dinâmico ou estático, 
movimentação de bancos 
tradicionais e bandeiras para 
se adaptarem às tendências 
mundiais: tudo isso mostra 
como a transformação digital 
chegou para democratizar o 
acesso ao sistema financeiro 
no Brasil. 

O Banco Central tem 
adotado diversas medidas 
para trazer o pagamento 
instantâneo ("PIX") para o 
nosso cotidiano, entre elas, 
a padronização do uso de QR 
Code. É um processo natural 
que surge com o avanço da 
tecnologia, afinal, se tudo 
ao nosso redor já é digital, 
por que a forma de realizar 
transações diárias não seria? 

Essa movimentação re-
força a tendência mundial 
das carteiras digitais e está 
gerando grandes mudanças 
na maneira em que ban-
cos, fintechs e bandeiras 
de cartões lidam com seus 
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A Internet das Contas e o 
futuro dos meios de pagamento
Recentemente, metrôs, trens e ônibus de São Paulo passaram a utilizar o pagamento via NFC - um 
método de pagamento por aproximação

serviços a baixo custo, sem 
abrir mão da qualidade. Com 
as novidades anunciadas 
pelo Banco Central do Brasil, 
temos tudo para que isso 
aconteça com os meios de 
pagamento já a partir deste 
ano. Hoje em dia, virtual-
mente toda a população tem 
um smartphone e consegue 
fazer uso do QR Code por 
meio da tela/câmera. 

Além disso, os novos 
players apresentam opções 
de pagamentos por NFC, 
reconhecimento facial, bio-
metria, etc.: o que não falta é 
espaço para inovações! Des-
sa maneira, comerciantes, 
varejistas, empreendedores 
e consumidores serão inclu-
ídos em um único sistema, 
independentemente de por-
te, classe social ou de rela-
cionamento com instituições 
financeiras tradicionais. 

Teremos, portanto, um 
sistema mais justo e efi-
ciente, no qual todos terão 
muito mais oportunidades 
de acesso e de uso cotidiano 
de serviços financeiros. 

(*) - É Diretor de Inovação e Novos 
Negócios da Matera e especialista em 

Open Innovation (www.matera.com).

produtos, democratizando 
serviços financeiros e per-
mitindo a entrada de novos 
players no mercado. 

As fintechs, por exemplo, 
são beneficiadas pela inte-
roperabilidade que passará 
a existir nesta nova rede de 
pagamentos. Assim, elas po-
derão conseguir mais escala, 
competir de igual para igual 
com os atuais incumbentes, 
e ter maiores chances de 
crescimento. Além disso, ao 
ampliar o leque de serviços 
oferecidos, excluem alguns 
intermediadores de paga-
mento, o que permite uma 
opção mais conveniente, ágil 
e barata. 

Para bancos (que ofere-
cem serviços tradicionais 

como TEDs, DOCs e bole-
tos), bandeiras de cartões 
e suas credenciadoras, o 
pagamento instantâneo gera 
maior desconforto, já que o 
uso de algumas de suas ofer-
tas mais lucrativas poderá 
cair drasticamente por conta 
dos benefícios, comodidade 
e rapidez do novo sistema. 
Ao olhar para isso, percebe-
mos que a perda de receitas 
importantes obrigará os 
players tradicionais, que 
hoje dominam o mercado, a 
se adequar e buscar soluções 
tão inovadoras quanto o PIX 
para continuar relevantes 
neste novo mundo.

Estamos vivendo tempos 
em que as pessoas buscam 
cada vez mais produtos e 

Em tempos de isolamento social para 
conter a pandemia do Coronavírus, 
muitas escolas estão adotando o sistema 
online de aprendizagem, que desenvol-
ve o protagonismo do estudante. 

“Com a utilização das plataformas de 
aprendizagem, professores e estudan-
tes são co-protagonistas no processo 
de ensinar e aprender, na busca pela 
construção do conhecimento e auto-
nomia que o sistema requer, e, nesse 
percurso, o aluno desenvolve também 
habilidades socioemocionais”, explica a 
coordenadora do Ensino Fundamental 
Anos Finais do Colégio Marista Cham-
pagnat, de Ribeirão Preto, Juliana 
Christina Rezende de Souza.

O desenvolvimento de habilidades 
socioemocionais pode ser potenciali-
zado pelo uso de metodologias ativas, 
pois colocam o estudante para refletir 
sobre os problemas e possíveis solu-
ções, e ajuda a desenvolver a compe-
tência para gerir momentos de conflito 
como o atual. Essas metodologias 
também desenvolvem a cooperação, 
o trabalho em equipe, a negociação, 
senso crítico, criatividade e autonomia, 
importantes para a formação integral 
dos estudantes.

“Precisamos desenvolver em nossos 
alunos a capacidade de resolver pro-
blemas, enfrentar situações, superar 
obstáculos e se manter emocionalmen-

te fortes”, ressalta a coordenadora da 
Educação Infantil do Colégio Marista 
Champagnat, Teresa Cristina Citelli. 
Mas o que são metodologias ativas? 

Com o objetivo de colocar o estudante 
como o principal sujeito no processo 
de aprendizagem, muitas são as estra-
tégias propostas pelas metodologias 
ativas para incentivar o aluno a criar 
a e a construir o conhecimento de 
maneira participativa e cada vez mais 
autônoma. Algumas práticas utilizadas 
nesse tipo de metodologia são: apren-
dizagem por meio de projetos, baseada 
em problemas, estudos de casos e 
entre grupos ou times (Fonte: www.
colegiosmaristas.com.br).

Aulas online desenvolvem protagonismo dos estudantes
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Matéria de capa

#tenhacicatrizes

Costábile Matarazzo

Dia (ou temporada) de Treina-
mento!

Costábile Matarazzo (*)

Para começar, um pouco de contexto: escrevo este 
artigo durante o isolamento social imposto pela 

COVID-19. Neste exato momento mesmo quem nunca 
pensou ou refletiu sobre home office foi obrigado a 
fazê-lo. Os colaboradores e as famílias não estavam 
preparados para esse movimento repentino, assim 
como os líderes corporativos também não – técnica 
e emocionalmente. Parece que a internet das resi-
dências também não estava preparada!

Já é consenso dos especialistas que depois de tudo 
normalizado – mesmo considerando que ninguém sabe 
ao certo quanto tempo esta situação persistirá – muita 
coisa será diferente. Da forma usual de consumo à 
circulação indistinta de pessoas entre cidades e pa-
íses, muita coisa mudará. Diante deste cenário uma 
das rotinas mais impactadas será o equilíbrio entre 
o escritório e o home office. Além disso, a pergunta 
de ouro: qual será o papel dos líderes diante deste 
novo cenário, nunca antes vivido?

Neste período de quarentena os profissionais e os 
líderes foram bombardeados com um sem-número 
de informações. Não faltam livros, artigos como 
este, resumos curtos ou longos, cursos, posts e 
podcasts, os intermináveis memes e as centenas de 
lives, etc, quase gerando uma obesidade mental. É 
tanta informação e conteúdo que não sabemos por 
onde começar!

Para empresas e líderes pouco conectados ou para 
aqueles gestores que pouco confiam em seus times, 
o distanciamento do home office pode gerar senti-
mentos diversos, causados tanto pela percepção de 
perda de controle como por uma falta de um follow-
-up presencial mais constante, deixando ali a infinita 
dúvida sobre a qualidade da entrega dentro prazo. 
A preocupação com as horas trabalhadas também é 
um indicador de falta de confiança ou perda do foco 
no resultado – este não é um home office tradicional, 
estruturado e planejado – tudo aconteceu de repente. 
Fique de olho: não há que se cobrar horas trabalhadas; 
e sim cumprimento dos prazos no nível de qualidade 
combinado previamente. Para estes, um recado: 
menos é mais e o óbvio não existe – combinem tudo, 
deixem claro o que é esperado.

Para empresas e líderes adeptos da gestão remota 
e que já estão acostumados com esse movimento o 
processo pode ser menos doloroso, mas igualmente 
desafiador. Se antes a rotina do home office era uma 
escolha, hoje é uma obrigação. A vantagem é que este 
gestor já aprendeu a cobrar resultados e instituiu ritu-
ais e rotinas de acompanhamento à distância – como 
reuniões periódicas e o uso de alguma ferramenta 
virtual de follow-up. No atual momento, estes gestores 
já começaram a perceber que seu time precisa mais 
de apoio emocional do que direcionamento técnico 
e monitoramento a cada 30 minutos!

E é justamente neste cenário complexo que se 
inaugura uma importante temporada de treina-
mento e desenvolvimento dos colaboradores. Num 
mundo onde a informação é infindável e muitas 

vezes de baixa qualidade, é papel das empresas 
e dos gestores selecionar alguns temas técnicos 
e comportamentais, oferecendo direcionamento 
e clareza.

É hora de treinar! É hora de começar aqueles pro-
gramas de desenvolvimento. Dê foco e direcionamento 
para sua equipe. Aproveite para “afiar o machado”. 
Os mais bem preparados sairão na frente quando a 
quarentena acabar.

Para analistas e especialistas a recomendação são 
os cursos técnicos como Excel, PowerPoint, lógica, 
matemática financeira e finanças pessoais, além de 
cursos específicos da área de atuação, como por 
exemplo AutoCad, legislação trabalhista ou fiscal, 
softwares de gravação e edição, softwares ERP como 
SAP, TOTVS ou outro qualquer.

Para novos líderes nossa aposta é em autoconhe-
cimento, comunicação assertiva e papel do líder, 
abordando as angústias e desafios da transição para 
a primeira gestão. É preciso trazer clareza para este 
novo papel.

Para líderes mais experientes a sugestão é autoco-
nhecimento – ainda falta, e muito!, vieses inconscien-
tes das tomadas de decisão, visão sistêmica e definição 
de metas e prioridades que estejam conectadas com 
a realidade do negócio e da operação – muitas vezes 
essas definições são feitas ignorando a situação da 
ponta.  

Para todos os públicos a sugestão é que a liderança 
estimule a leitura. Ler faz bem e amplia os horizontes.

É hora de treinar. Sigamos em frente!

Vamos nos falar? Me escrevam: matarazzo@
how2do.com.br  

(*) É autor do livro “Os desafios da primeira gestão”. É 
Consultor e facilitador, administrador com especialização 

em Consultoria Empresarial pela PUC-SP e MBA em 
Gestão Empresarial pela FGV.  Faz parte da iniciativa 

Empreendedores Compulsivos e é Empreteco pelo SEBRAE/
ONU. É certificado em metodologia do Ciclo de Aprendizagem 

Vivencial pelo CEFE International e Didática e Prática do Ensino 
Superior pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação. É Action 

Learning Coach pela Wial Brasil e Coach formado pela 
Sociedade Latino Americano de Coaching.

São Paulo, quinta-feira, 02 de abril de 20206

No século 21 dados são ouro. É o que sustenta algumas das maiores empresas do mundo, incluindo Amazon, Facebook e Google. 
A necessidade de coletar e usar dados se tornou um dos principais fatores econômicos, gerou um submundo do crime cibernético 

e impulsionou o avanço tecnológico para reunir quantidades cada vez maiores de dados, com mais rapidez e eficiência.

FREEPIK

Richard Chambers (*)

Nas últimas duas décadas, a maioria das organizações 
encontrou maneiras de adotar tecnologias da informação 
para coletar e alavancar dados de clientes, mas poucas 

tiveram tempo para se concentrar em como essa coleta de dados 
afeta a privacidade dos indivíduos. 

Nos últimos anos, houve esforços conjuntos para controlar 
a coleta e a monetização desenfreadas de dados pessoais. O 
crescente número de leis destinadas a regular a coleta, o ge-
renciamento, o armazenamento e a proteção de dados pessoais, 
como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da 
União Europeia, refletem essa reação.

 
No final do mês passado, o Instituto Nacional de Padrões e 

Tecnologia (NIST) do Departamento de Comércio dos EUA lan-
çou uma nova estrutura de privacidade. Ela fornece estratégias 
para melhorar as práticas de privacidade, aumentar a confiança 
do cliente e cumprir uma lista crescente de regulamentos de 
privacidade.

 
A estrutura de privacidade, intitulada ‘Uma Ferramenta 

para Melhorar a Privacidade por Meio do Gerenciamento de 
Riscos Corporativos’, foi projetada para apoiar os esforços de 
privacidade de qualquer organização e trabalha em conjunto 
com a estrutura de segurança cibernética do NIST, lançada 
em 2014. 

 
Essa estrutura de privacidade foi projetada para apoiar o 

exame das práticas de coleta de dados e como essas práticas 
afetam a privacidade individual. Ela ajuda a gerenciar riscos 
de privacidade, incentivando as organizações a:

	 •	Considerar	 a	 privacidade	 quando	 sistemas,	 produtos	 e	
serviços forem projetados e implantados.

	 •	Comunicar	sobre	suas	práticas	de	privacidade.
	 •	Incentivar	a	colaboração	entre	organizações,	como	entre	

executivos, consultor jurídico e TI.
 
A ferramenta divide o gerenciamento de riscos de privacida-

de em três partes, denominadas Núcleo, Perfis e Camadas de 
implementação.

GereNCiaMeNto de 
risCos CorPorativos Nova estrutura 

de PrivaCidade: 
uM reCurso 
PersoNalizado 
Para auditoria 
iNterNa

produtos e serviços estão processando dados. Ele fornece 
uma abordagem baseada em riscos que identifica funções, 
aborda a escalabilidade e descreve como a estrutura de 
privacidade se alinha à estrutura de segurança cibernética 
do NIST.

	 •	O	apêndice	sobre	práticas	de	gerenciamento	de	riscos	de	
privacidade aborda considerações sobre o gerenciamento 
de riscos de privacidade, incluindo o relacionamento entre 
segurança cibernética e risco de privacidade e o papel da 
avaliação de risco de pri-
vacidade. Essas conside-
rações incluem organizar 
recursos preparatórios, 
determinar recursos de 
privacidade, definir re-
quisitos de privacidade e 
realizar avaliações de risco 
de privacidade.

	 •	O	apêndice	final	fornece	
descrições detalhadas 
de quatro níveis de im-
plementação de privaci-
dade: parcial, informada 
sobre riscos, repetível e 
adaptável .

 
A ferramenta do NIST for-

nece um suporte extenso para 
que as organizações entendam 
e gerenciem a privacidade. Ela 
fornece flexibilidade suficiente para as organizações criarem 
estratégias e processos de privacidade que atendam às suas 
necessidades, estratégias e apetites de risco individuais. 

Encorajo todos os líderes de auditoria interna a revisar a 
estrutura, determinar como ela pode ajudar suas organiza-
ções e conscientizar as partes interessadas sobre essa valiosa 
ferramenta.

 
(*) - É presidente e CEO do Global Institute of 

Internal Auditors (www.iiabrasil.org.br).

	 •	Iniciando	o	diálogo.	O	exercício	Principal	permite	discussões	
sobre atividades e resultados de proteção de privacidade.

	 •	Atingindo	metas	organizacionais.	A	etapa	Perfil	define	prio-
ridades para atividades e resultados que correspondem às 
necessidades de uma organização com seus valores e riscos 
de privacidade.

	 •	Gerenciando	o	risco.	Uma	série	de	camadas	de	implementa-
ção suporta o exame da adequação de processos e recursos 
para gerenciar riscos de privacidade.

 
A estrutura de privacidade oferece uma ferramenta exce-

lente e muito necessária para os auditores internos. Seu foco 
no gerenciamento de riscos, na adequação de processos e 
no equilíbrio das necessidades organizacionais com o risco à 
privacidade se encaixa perfeitamente no núcleo dos serviços e 
dos pontos fortes da auditoria interna. Além disso, a estrutura 
de privacidade oferece um grupo de apêndices que fornecem 
ferramentas para avaliar e implementar estratégias fundamen-
tadas de privacidade que os auditores internos devem achar 
incrivelmente valiosas.

 
	 •	O	apêndice	do	Privacy	Framework	Core	fornece	uma	tabela	

abrangente de funções, categorias e subcategorias que des-
crevem atividades e resultados específicos que podem apoiar 
o gerenciamento de riscos de privacidade quando sistemas, 

“encorajo todos 
os líderes de 

auditoria interna a 
revisar a estrutura, 

determinar como 
ela pode ajudar 

suas organizações 
e conscientizar 

as partes 
interessadas 

sobre essa valiosa 
ferramenta.
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Colonialismo digital
Historicamente o ciclo 
colonial é caracterizado 
por transações comerciais 
em que países exportam 
matéria-prima bruta ou 
de baixo valor agregado 
e importam bens que não 
são capazes de produzir

Hoje, a matéria-pri-
ma são os dados dos 
usuários da internet, 

especialmente os pessoais 
e que refletem o perfil do 
consumidor. As informações 
pessoais são, de certa forma, 
cedidas quando acessamos 
um ambiente que exige um 
cadastro, um contato de te-
lefone, idade, nacionalidade, 
estado civil, entre outros 
itens.

A China e os EUA são 
hoje os líderes da economia 
digital – que engloba todas 
as transações em infraes-
truturas digitais ou usando 
tecnologias digitais – e juntos 
mantém 90% do valor de capi-
talização de mercados das 70 
maiores empresas on line do 
mundo. Em outras palavras, 
isso significa concentração 
de riqueza e, por outro lado, 
desigualdade. O Relatório de 
Economia Digital elaborado 
pela ONU  revela um cenário 
que demonstra a situação  e a 
posição de inferioridade em 
países da África e América 
Latina.

Os riscos dos países que 
não estão inseridos no grupo 
dos que têm políticas fortes, 
básicas, preliminares para o 
desenvolvimento da indústria 
da informação podem ser 
submetidos ao colonialismo 
digital na contemporaneida-
de. Dentre essas ameaças es-
tão a submissão, dependência 
econômica, incapacidade de 
crescimento, inibição do mer-
cado interno e incapacidade 
para a ampliar a indústria de 
informação na economia.

O combate ao colonialismo 
contemporâneo e a configu-
ração de uma nova economia 
digital em  países que ainda 
estão desenvolvendo a indús-
tria de informação exige dos 
governos locais a implantação 
de políticas públicas que 
abrangem vários setores da 
sociedade. 

Entre as iniciativas estão o 
fomento a empresas locais, 
adoção de diretrizes para a 
área de gestão de governança 
digital, instrumentos de con-
trole dos dados pessoais, cria-
ção de incubadoras, incentivo 
à manutenção de talentos, 
estímulo à indústria de sof-
twares, regulamentação da 
transferência de dados trans-
nacionais,  educação digital 
pública e da infraestrutura 
de comunicação.

O Brasil está entrando em 
um novo ciclo e já implemen-

ta algumas das ações para 
não fazer parte das colônias 
digitais. A política de digitali-
zação do Governo Bolsonaro 
vai além de oferecer serviços 
públicos digitais; integra um 
plano maior de crescimento 
do País a partir da melhor 
gestão pública, dos ativos 
informacionais e em direção 
a um novo ciclo de cresci-
mento sustentável com o 
investimento dos recursos fi-
nanceiros do estado nacional. 
Contribuindo, inclusive para 
diminuir o endividamento do 
setor público, das fraudes e 
da corrupção.

O Plano de Internet das 
Coisas  por sua vez,  é um dos 
pilares da E-Digital  e define 
mecanismos para o fortaleci-
mento da inovação nacional e 
o desenvolvimento de proje-
tos de IoT. A consulta pública  
para debater a legislação e 
uso da Inteligência Artificial 
– IA foi aberta e o objetivo é 
criar a Estratégia Brasileira 
para a Inteligência Artificial 
(IA). A plataforma Participa.
br onde é possível participar 
das consultas públicas já é a 
demonstração da intenção do 
governo federal em compar-
tilhar com a sociedade todas 
as suas iniciativas. 

O país tem atualmente mais 
de 500 serviços públicos di-
gitais, e a meta é digitalizar 
mil procedimentos até o final 
de 2020 concentrados na 
plataforma e-GOV. Dentre 
os planos governamentais 
podemos citar a Estratégia 
Brasileira de Transforma-
ção Digital (E-Digital), que 
oferece um diagnóstico dos 
desafios atuais, a visão de 
futuro e as ações estratégicas 
e indicadores para atingir 
os objetivos. O Plano Nacio-
nal sobre Governo Aberto, 
promove a transparência e 
acesso a dados, prestação de 
contas e estimula a participa-
ção do cidadão e mobilização 
para um governo responsivo. 

A ser implementada em 
2020,  LGPD - Lei Geral de 
Proteção de Dados tem o 
importante papel, como o 
próprio nome diz, de proteger 
os dados pessoais dos brasi-
leiros e estabelecer sistemas 
de controle e punição por uso 
indevido de informações. A 
realidade brasileira é de ino-
vação e de intensa movimen-
tação e de integração entres 
as diversas áreas de governo 
para garantir a implantação 
eficiente de novas políticas 
públicas. 

E de visão de futuro, para 
garantir que o Brasil nunca 
mais se torne uma colônia. 

(*) - É diretor-presidente do 
Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação, secretário-executivo do 
Comitê Gestor da Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira e membro 
do Comitê Interministerial para a 

Transformação Digital e do Comitê 
Central de Governança de Dados.

Marcelo Buz (*)
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Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Ativo      31.12.2019      31.12.2018
Circulante 23.280,57 369.664,72
Disponibilidades 23.280,57 15.683,04
Títulos de Renda Fixa - 353.981,68
Ativo Não Circulante 3.924.113,89 3.582.319,90
Impostos à Compensar 3.247.109,14 3.182.073,05
Contas à Receber 15.510,39 20.246,85
Depósitos Judiciais 281.494,36 -
Imobilizado
Imóveis 380.000,00 380.000,00

Total do Ativo 3.947.394,46 3.951.984,62

Passivo       31.12.2019       31.12.2018
Circulante 2.573.772,55 519.636,16
Obrigações e Contribuições à Recolher 43.472,00 45.392,00
Impostos à Pagar 30.712,14 31.782,67
Provisão para Pagamento de Férias 199.509,32 137.827,15
Contas à Pagar 245.079,09 243.634,34
Compromisso por Compra de Imóveis 25.000,00 25.000,00
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 1.280.000,00 -
Credores Diversos 750.000,00 36.000,00
Não Circulante 1.373.621,91 3.432.348,46
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 30.918.215,64 30.918.215,64
Capital Social 2.258.933,20 2.258.933,20
Reservas de Lucros 86.741,29 86.741,29
Resultados Acumulados (31.890.268,22) (29.831.541,67)
Total do Passivo 3.947.394,46 3.951.984,62

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

Despesas (Receitas) Operacionais      31.12.2019      31.12.2018
Despesas Administrativas (1.223.496,97) (1.123.483,47)
Encargos e Contribuições Sociais (404.243,41) (364.248,07)
Despesas Financeiras (4,03) (243,65)
Despesas Tributárias (3.811,76) (4.618,32)
Outras Despesas (510.623,69) (467.099,80)
Despesas Patrimoniais - (195,53)
Despesas Eventuais (8,25) -
Variação de Investimentos
  em Sociedades Coligadas - 1.926,49
Receitas Financeiras 83.461,56 95.943,42
Resultado Antes dos Impostos (2.058.726,55) (1.862.018,93)
Variação de Investimentos
  em Sociedades Coligadas - (1.926,49)
Resultado Líquido do Exercício (2.058.726,55) (1.863.945,42)

Companhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São SebastiãoCompanhia Rural Agropecuária São Sebastião
CNPJ nº. 04.850.758/0001-70

Relatório da Diretoria

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

     31.12.2019      31.12.2018
Atividades Operacionais (2.058.726,55) (1.861.823,40)
Lucro Líquido do Período (2.058.726,55) (1.862.018,93)
Depreciações - (195,53)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (341.793,99) 2.121.760,19
Impostos à Compensar (65.036,09) (70.715,10)
Contas à Receber 4.736,46 (4.652,85)
Depósitos Judiciais (281.494,36)
Baixa de Investimentos - 2.197.128,14
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 2.054.136,39 (8.961,68)
Obrigações e Encargos à Recolher (1.920,00) 5.931,87
Impostos à Pagar (1.070,53) 9.785,08
Provisão para Pagamento de Férias 61.682,17 (48.539,21)
Contas à Pagar 1.444,75 28.860,58
Adiantamento para Futuro
  Aumento de Capital 1.280.000,00 -
Credores Diversos 714.000,00 (5.000,00)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (346.384,15) 250.975,11
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Início do Exercício 369.664,72 118.689,61
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Fim do Exercício 23.280,57 369.664,72
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (346.384,15) 250.975,11

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Capital Adiantamento para Futuro Reservas Resultados
  Líquido          Social          Aumento de Capital    de Lucros     Acumulados             Totais
Saldo em 31.12.2017 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (27.969.522,74) 5.294.367,39
Resultado do Exercício - - - (1.862.018,93) (1.862.018,93)
Saldo em 31.12.2018 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (29.831.541,67) 3.432.348,46
Resultado do Exercício - - - (2.058.726,55) (2.058.726,55)
Saldo em 31.12.2019 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (31.890.268,22) 1.373.621,91

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto Atividades de Apoio
à Pecuária não especificadas anteriormente. 2 - Apresentação das
Demonstrações Contábeis - As Demonstrações contábeis referente ao
exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019 foram elaboradas de
acordo com as disposições contidas nas práticas contábeis adotadas no
Brasil. 3 - Principais Práticas Contábeis - Contas à receber refere-se a
valores devidos por terceiros que serão recebidos no próximo exercício.
Depósitos Judiciais estão em garantia de ações judiciais movidas contra
terceiros Os imóveis contabilizados no ativo não circulante estão conta-
bilizados ao custo de aquisição. No contas à pagar, está registrado o
saldo à integralizar pela subscrição de ações em outra sociedade. Credo-

res Diversos são obrigações a serem pagas no próximo exercício. As
receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência. O
capital social totalmente subscrito e integralizado, está representado por
1.577.653 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O regime tri-
butário adotado pela sociedade no ano calendário de 2019, foi o de lucro
real. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e Equivalentes de Caixa,
consistem em numerário disponível na sociedade e saldos em poder de
bancos.. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = R$23.280,57; Caixa e
equivalentes de caixa = R$23.280,57.

São Paulo, 22 de janeiro de 2020

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as
respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela
Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos
que julgarem necessários. São Paulo, 22 de janeiro de 2020 A Diretoria

André Kissajikian
Diretor

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

Leonard Wadewitz (*)   

Os desafios para governos, empre-
sas e residências para combater 
a constante evolução e crescen-

te sofisticação dos ciberataques estão 
gerando um estresse severo na infra-
estrutura para permanecerem seguros. 
A lacuna de profissionais de suporte 
de infraestrutura com habilidades de 
cibersegurança é muito grande na 
América Latina, onde o déficit chega a 
600 mil, de acordo com uma pesquisa 
global recente que li. 

E esse número está crescendo 
diariamente. O sistema atual de de-
senvolvimento de pessoas com essas 
habilidades não está funcionando. 
Isso significa que é necessário avaliar 
e qualificar esses profissionais, além de 
conscientizar os líderes governamen-
tais e empresariais sobre a importância 
de manter uma equipe de suporte à 
infraestrutura sempre atualizada e 
qualificada para as mais diversas formas 
de ataques na Internet. 

Há um vácuo e alguns desafios no 
Brasil, e a abordagem certa para essa 
situação, pelo que vejo, está criando 
alianças importantes entre líderes de 
cibersegurança em empresas de todos 
os setores, profissionais seniores em 
cibersegurança e gerentes de TI. Criar 
um conselho neutro de cibersegurança 
brasileira é essencial para enfrentar os 
desafios do setor. Isso é algo que já está 
acontecendo no Brasil, com o objetivo 
de se tornar uma fonte de "direção" para 
o governo, as empresas e o setor de TI. 

O Conselho Empresarial CompTIA 
CyberSecurity Brasil (CSEC-BR) en-
volve líderes de tecnologia do lado de 
consultoria em tecnologia e usuários 
de todos os setores do setor privado 
brasileiro. 

A importância de ter atividades como 
essa está relacionada ao desenvolvi-
mento de recomendações que preten-

O futuro dos profissionais 
de cibersegurança no Brasil
A presença de profissionais de cibersegurança nas equipes de TI tem se mostrado essencial desde a 
intensificação dos ataques cibernéticos em todo o mundo, nos últimos 13 anos

Divulgação

dem ser um ponto de partida - já que 
não existe nenhum - para conversas 
sobre como o governo e as empresas 
podem lidar com as ameaças que todos 
sabem que existem. 

Acredito que as mudanças mais im-
portantes necessárias nesse cenário, 
são as modificações nas regras de 
licitação pública, como permitir certi-
ficações obrigatórias de organizações 
credenciadas para profissionais de 
TI e/ou cibersegurança e encurtar os 
cronogramas para concluir licitações 
públicas para que as soluções ainda se-
jam relevantes quando implementadas. 

É importante, ainda, criar cotas para 
startups, pequenas e médias empre-
sas, que contribuam para a inovação 
e a tecnologia de ponta do país, com 
o objetivo de promover e fortalecer a 
indústria de cibersegurança e desen-
volver uma força de trabalho altamente 
qualificada no Brasil. 

Em relação às abordagens setoriais, 
medidas como desenvolver políticas 
de cibersegurança para infraestrutura 
crítica, estudar as melhores práticas 
em cibersegurança para assistência 
médica e certificação para auditorias 

do BACEN 4658 são fundamentais. 
Por último, mas não menos importan-

te, também é necessário estabelecer 
uma escola cibernética brasileira, que 
possa ajudar a desenvolver profissio-
nais e melhorar a indústria como um 
todo. 

O modelo atual de universidades, 
empresas de auto-estudo e treinamento 
comercial que não se concentram na 
certificação/medição não está funcio-
nando e nunca funcionou. 

O que essas medidas fazem para o 
segmento de cibersegurança brasileiro 
é ajudá-lo a desenvolver o "próximo 
passo", para estar em um cenário bem 
desenvolvido e maduro de cibersegu-
rança. Esta é uma oportunidade e um 
desafio para todos os profissionais, 
empresas e para o governo. 

Mas, além de apoiar diretrizes como 
essas, é essencial pensar com respon-
sabilidade sobre o que você deve fazer 
em seguida, pessoalmente. E também 
sobre o que sua equipe/empresa deve 
fazer em seguida. 

(*) - É diretor de desenvolvimento de negócios 
da CompTIA na América Latina e no Caribe 

(www.comptia.org). 

Marcelo Bernardino (*)  

Estimativas apontam que 
o número de transações via 
comércio eletrônico deve 
dobrar nos próximos cinco 
anos, atingindo um volume 
de 5,7 bilhões de dólares 
em 2023. 

Diante deste cenário, não é 
difícil perceber que a tecnolo-
gia deve contribuir ainda mais 
para o avanço desse setor em 
âmbito global. A digitalização 
deve transformar negócios, 
criando novas oportunidades 
para vendedores e fornecendo 
aos compradores novas ferra-
mentas e experiências. Para 
que isso de fato aconteça, é 
necessário investir cada vez 
mais em tecnologias avan-
çadas. 

Mas, como fazer isso de 
forma eficaz? De acordo 
com a nossa experiência, 
esse investimento deve ser 

direcionado principalmente 
para quatro frentes: fast pay-
ments, big data, Inteligência 
Artificial e tecnologias para o 
atendimento ao cliente. Em 
relação ao primeiro tópico, a 
constante mudança do perfil 
do consumidor e de como as 
marcas oferecem seus pro-
dutos, exige a transformação 
nos métodos de pagamento, 
que devem ser cada vez mais 
cômodos e simplificados. 

Companhias que atuam no 
varejo digital devem ficar de 
olho em pagamentos “invisí-
veis”, realizados diretamente 
pelo celular, sem a necessida-
de de utilizar algum cartão ou 
muito menos dinheiro.

A utilização de Big Data 
também vem se mostrando 
essencial para o desenvolvi-
mento do e-commerce. Com 
ela, as marcas são capazes 
de conhecer a fundo seus 
clientes, segmentando os 

consumidores por valores 
de suas compras, canais em 
que realizam estas compras 
e podendo direcionar de 
maneira mais assertiva suas 
campanhas publicitárias.

Em terceiro lugar e funda-
mental para melhorar a rela-
ção entre marcas e consumi-
dores, a Inteligência Artificial 
tem o papel de personalizar a 
experiência do cliente. Esta 
tecnologia possibilita às em-
presas monitorar a compra 
do cliente desde a busca e 
pesquisa por preços até o pós-
-venda, identificando falhas 
em toda a cadeia.

Por último, a integração 
entre os canais e serviços tem 
de funcionar perfeitamen-
te, a fim de proporcionar a 
melhor experiência possível 
aos clientes. Atualmente, a 
maioria dos consumidores 
prefere o atendimento via 
canais eletrônicos – porém 

poucos gostam de interagir 
com chatbots, por exemplo 
–, o que torna as interações 
cada vez mais dinâmicas e 
inteligentes.

Ou seja, é necessário es-
tar atento para capturar o 
potencial de mercado que a 
tecnologia tem a oferecer. 
Mais do que disponibilizar os 
produtos ao público certo, é 
necessário saber dialogar com 
clientes e gerar eficiência de 
custos para tornar as opera-
ções sustentáveis.  

O varejo digital tem um 
amplo potencial de cresci-
mento em todo o mundo (e, 
especialmente no Brasil) e 
saber como aproveitá-lo é um 
ponto fundamental para ter 
sucesso e garantir a própria 
sobrevivência nos próximos 
anos.

(*) - É head de Indústria e Consumo da 
Minsait no Brasil (www.minsait.com).

Quatro estratégias tecnológicas para o e-commerce do futuro
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