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A Digital Trix, agência de relações públicas, anuncia a ampliação de 
seu atendimento pró-bono para apoiar pequenos negócios enquadrados 
nos setores da economia mais afetados pela pandemia da Covid-19. O 
time de profissionais poderá atender até dez empresas dos segmentos de 
gastronomia (bares e restaurantes), área têxtil, salão de beleza e estética. 
A Digital Trix dispõe de um núcleo de atendimento voltado à estratégia 
de comunicação e divulgação para projetos e iniciativas de impacto social. 
"Com base nessa premissa, estamos seguindo o DNA da empresa.   

Consultoria gratuita de comunicação

A OMS declarou o Brasil como líder em volume de pessoas ansiosas do 
mundo, com 18,6 milhões de brasileiros. Isso representa cerca de 10% da 
população convivendo com o transtorno. O período de quarentena pela 
pandemia de Coronavírus pode contribuir para agravar ainda mais o cená-
rio, desencadeando um estado de estresse e ansiedade permanentes que 
podem fragilizar o sistema imunológico e debilitar o equilíbrio mental. De 
acordo com Karina Stryjer, psicóloga e gerente de promoção de saúde da 
It’sSeg, terceira maior corretora de seguros do país, especializada em gestão 
de benefícios, o isolamento pode ser angustiante por diversos motivos, que 
vão desde o medo de contrair a doença até as perdas financeiras.   

Manter a saúde mental

No Brasil, o último levantamento do IBGE, em 2019, mostra que 
os autônomos são 24,4 milhões no país. Controlar a própria escala de 
trabalho, criar as próprias regras de funcionamento da empresa, não 
ter de responder a um superior e por vezes faturar uma porcentagem 
maior com os serviços prestados são consideradas algumas das principais 
vantagens. Mas não há negócio que resista somente incentivado por elas, 
sem que haja um esforço de organização e disciplina por trás.   

Disciplina evita falência do negócio

freepik

Negócios em Pauta

Academia em Casa
A Rede Just Fit Academias está disponibilizando 5 aulas 

online por dia gratuitamente através das redes sociais ofi-
ciais, além de aulas disponibilizadas no site (http://justfit.
com.br/treine-em-casa/). São aulas Express com apenas 3 
exercícios ou aulas Full com aula completa e duração de 
15 minutos. Um dos grandes diferenciais é que o acesso é 
liberado para qualquer pessoa que quiser se movimentar 
mesmo dentro de casa. É possível acompanhar os treinos 
específicos pelo celular e testar as mais diferentes moda-
lidades.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

App voltado ao desenvolvimento pessoal e 
profissional

@Um aplicativo concebido por profissionais com experiência 
em desenvolvimento de pessoas e carreiras chega ao merca-

do nacional. O Dowing, cuja inspiração das siglas vem do inglês 
DO – FAÇA -, WIN – VENÇA,  WING - VOE  (analogia com asas) 
-, é o novo App da Dragon Venture Capital. O App é baseado 
em uma metodologia própria de desenvolvimento de pessoas 
que congrega técnicas de coaching, mentoria e consultoria e é 
voltado à utilização de pessoas (B2C) e empresas (B2B). Seu 
objetivo é auxiliar o acesso rápido e fácil a essa metodologia 
que visa o desenvolvimento pessoal. O Dowing é um projeto 
idealizado por Fernanda Fröhlich, que percebeu a necessi-
dade do mercado em ter uma tecnologia que pudesse ajudar 
tanto o público final, no seu desenvolvimento como pessoa, 
quanto empresas, no desenvolvimento de seus colaboradores. 

  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

‘PENsAMOs, LOgO CRIAMOs’

Empresas interessadas em 
alcançar alto desempenho 
precisam ter informações 
de qualidade

Quando, por exemplo, os 
dados de contato que pos-

suem são imprecisos é possível 
que a organização sinta refle-
xos negativos nos resultados 
dos negócios. Em resumo, os 
potenciais riscos e prejuízos, 
sejam eles previsíveis ou não, 
relacionados à má qualidade dos 
dados podem ser maiores do que 
você pode imaginar. A seguir, 
exponho cinco pontos sensíveis 
do seu negócio que podem ser 
negativamente impactados pela 
baixa qualidade dos dados que 
sua organização possui: 

1 ROI da campanha - 
Um dos riscos mais ób-
vios relacionado a dados 
de contato imprecisos é 
o sucesso de suas cam-
panhas de marketing. 
Quando você prevê o 
ROI para suas ações e 
pipeline, faz esse plane-
jamento com um banco 
de dados em mente, por 
isso é importante que 
ele esteja o mais afinado 
possível. Do contrário, 
os resultados ficarão 
abaixo do esperado, afe-
tando outras frentes do 
negócio que dependem 
dessas informações. 

2 Previsões de vendas 
- Imagine que o líder de 
vendas preveja que 20% 
de sua lista de contatos 

Baixa qualidade de dados: cinco 
pontos sensíveis do seu negócio 
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se torne um lead, porém, 
pela baixa qualidade 
dos dados de contato, 
constata-se que 10% 
dessas pessoas nunca 
receberam uma mensa-
gem eletrônica da com-
panhia? Note que um 
simples e-mail incorreto 
impacta bastante na taxa 
de conversão das ações 
da área de vendas. 

3 gerenciamento de 
estoque - As equipes 
de operação também 
se apoiam em dados de 
CRM para criar previsões 
de inventário. Se houver 
a projeção no aumento 
na demanda de consumo 
com base em uma lista de 
contatos ou campanha 
de marketing específi-
ca, isso pode levar as 
equipes de produtos, 
do almoxarifado ou do 
departamento de atendi-

resultarão em menor 
engajamento, resultados 
e vendas. Traduzindo: se 
o seu CRM estiver pre-
enchido com dados de 
contato imprecisos, sua 
empresa estará perden-
do dinheiro em todas as 
iniciativas de divulgação. 

Cada campanha de e-
-mail marketing tem um 
custo para o seu negócio. 
Quando a companhia não 
pratica a correta limpeza do 
banco de dados ou ações de 
prevenção e correção para 
que apenas dados legítimos 
sejam coletados, corre-se 
o risco de absorver custos 
duplicados ou desperdiça-
dos. Isso porque, ao utilizar 
os sistemas de automação 
de marketing para enviar 
mensagens, a organização 
paga pelo número de e-mails 
enviados e não pela quanti-
dade recebida. 

Com esses riscos em 
mente, é importante que 
você identifique o que há de 
errado no banco de dados 
do CRM da sua organização 
para resolver os problemas 
o quanto antes. Não deixe 
para perceber que havia 
problema com os seus da-
dos quando notar que sua 
empresa está amargando 
prejuízos ou a performance 
está comprometida. 

(Fonte: Equipe de Marketing Validity – 
https://www.validity.com/blog/).

mento a efetuar pedidos 
de compra desnecessá-
rios, resultando em itens 
encalhados no estoque. 

4 Eficiência da equipe 
de vendas - Se durante 
um evento comercial ou 
no formulário online não 
há a preocupação quanto 
a adequada coleta de da-
dos de qualidade, cria-se 
ineficiências no acompa-
nhamento dos leads. Em 
alguns casos, a impossi-
bilidade de conexão com 
os clientes em potencial 
está relacionada à erros 
de digitação nos campos 
de dados. 

5 Receita - No final, 
todos esses riscos re-
presentam uma ameaça 
ainda maior: a perda de 
receita. Dados impreci-
sos usados em qualquer 
área da sua organização 

O FuTuRO 
é DAs 
MáQuINAs... 
Ou DOs 
suPER- 
-huMANOs?

    Leia na página 6

Movimentos para recreação
O Google divulgou um mapa 

de mobilidade com dados de 131 
países, durante a pandemia do 
novo Coronavírus. No Brasil, o 
documento mostra uma queda de 
71%, na comparação com a base 
média de dados, nas movimenta-
ções para recreação, que incluem 
locais como restaurantes, shop-
ping centers, parques temáticos, 
museus, livrarias e cinemas, e de 
70% na ida à parques naturais, 
praias, praças e jardins público.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-futuro-e-das-maquinas-ou-dos-super-humanos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-a-06-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-a-06-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/noticias/colunistas/ralph-peter/
https://jornalempresasenegocios.com.br/artigos/ambos-brasis-25-e-75-perdem-muito-com-essa-pandemia-portanto-unir-se-e-a-unica-solucao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/consultoria-gratuita-de-comunicacao-para-pequenos-empreendedores/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/com-disciplina-autonomo-evita-gastos-desnecessarios-e-falencia-do-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/6-maneiras-de-manter-a-saude-mental-durante-a-quarentena/
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Aceleradora de ideias
@A Qintess, uma das principais fornecedoras de soluções de 

tecnologia do Brasil, anuncia a criação do Innovation Lab, um 
moderno programa de aceleração de pesquisa e desenvolvimento 
para transformar grandes ideias em novas oportunidades de negócios. 
Criado para estimular a participação dos colaboradores no desenvol-
vimento de melhores ferramentas e processos, o espaço promoverá a 
integração entre as equipes da Qintess, com uma nova dinâmica de 
troca de experiências e um formato inovador de trabalho colaborativo 
(www.qintess.com).
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OpiniãO
Geração de valor: essa é 
a oferta que a sociedade 

espera das empresas

Quando comecei a 
estudar a temática 
sustentabilidade, na 
segunda metade dos 
anos 2000, uma frase 
me chamou muito 
atenção naquela 
época:

“A missão de uma 
empresa é criar 
valor para a so-

ciedade, só com essa visão 
ela tem chance de se per-
petuar e remunerar melhor 
o seu acionista”. Essa frase 
tinha sido mencionada por 
Guilherme Leal, da Natura, 
e fazia parte de um artigo 
muito crítico intitulado “O 
Estigma do Lucro”.

Em um primeiro mo-
mento aquilo gerou-me 
forte introspecção e até um 
certo conflito, visto que eu 
carregava o modelo mental 
tradicional para os negócios, 
que estava alinhado à uni-
lateralidade da geração de 
lucro e, também, de retorno. 
Entretanto, estava claro ali a 
formação de um novo olhar 
focado na imagem positiva 
que poderia ser criada para 
a sociedade (mais sistêmica 
e estratégica), para garantir 
a perenidade do negócio.

Com o tempo, fui perce-
bendo que alguns negócios 
incorporavam essa ideia de 
valor ampliado, bem como 
estavam agregando muito 
mais do que lucratividade 
e rentabilidade. De fato, 
estavam sendo “percebidas” 
como usina de geração de 
valor para um universo 
de stakeholders. Um novo 
modelo estava surgindo, 
aquele em que os negócios 
precisam efetivamente pen-
sar muito além da sua gestão 
econômica. 

Do ponto de vista do 
indivíduo, ficava claro que 
o investidor não era mais 
importante que o colabo-
rador, ou o mercado con-
sumidor mais importante 
do que a comunidade do 
entorno. Um novo para-
digma de visão estratégia 
estava sendo fortalecido, 
a empresa humanista em 
sobreposição ao modelo da 
empresa economista. Não é 
mais apenas a “felicidade” 
do investidor, por meio dos 
resultados econômicos, que 
precisava ser garantida, mas 
a “felicidade” das pessoas 
como um todo. Este era o 
foco de sucesso (e susten-
tabilidade) do negócio que 
começou a ser disseminado.

Nos dias críticos atuais, 
em que o avanço da pan-
demia do Coronavírus gera 
enormes incertezas nas 
pessoas, como que os ne-
gócios podem demonstrar 
esse modelo mais humanis-
ta? Como que eles podem 

atual mente gerar valor para 
a sociedade? Qual a atitude 
que o gestor pode ter para 
a reduzir a insegurança 
deste momento? Será uma 
prova de fogo para muitos 
gestores... um momento de 
dar resposta firme e colocar 
o discurso da empresa sus-
tentável na prática! 

Claramente não serão 
por mais propagandas dos 
produtos ou apelo em esti-
mular a demanda que farão a 
diferença para os negócios. 
Empresas que focarem em 
consumo, em um momento 
para “ficar em casa” correm 
grande risco de gerar uma 
imagem negativa, ou sofrer 
uma enxurrada de críticas 
nas redes sociais. 

Entretanto, as empresas 
que abraçarem a causa 
conjuntamente, forem so-
lidárias, compartilharem 
soluções, auxiliarem as 
pessoas pelas plataformas 
digitais, ou seja, aquelas que 
colocarem efetivamente 
seus negócios à disposição 
da sociedade serão vistas de 
forma muito mais positiva, 
além de serem mais lembra-
das futuramente. 

Algumas grandes empre-
sas, que possuem seus co-
mitês de crise, estão muito 
cuidadosas em afinar os 
seus posicionamentos junto 
à sociedade, pois precisam 
identificar claramente o que 
as pessoas precisam agora. 
As empresas de tecnologia 
estão liberando seus ser-
viços gratuitamente para 
facilitar os trabalhos remo-
tos, como a Cisco, a Google 
e a Zoom. 

Outros exemplos, são 
aquelas empresas que estão 
disponibilizando serviços 
de logística, ou fornecendo 
materiais para prevenção/
cuidados com a saúde ou 
ainda liberando canais de 
entretenimento/atividades 
para ambientes domésticos. 
Todas elas são exemplos 
de negócios que estão po-
sicionadas em contribuir 
para amenizar os impactos 
deste momento! Serão 
dias difíceis para manter o 
faturamento, controlar os 
custos e gerar liquidez de 
caixa, mas também será 
um momento de fortalecer 
a imagem.

Essas são as atuais ofertas 
que os gestores devem fazer 
à sociedade! Isso que preci-
sa também ser “vendido”, 
pois agregará muito valor 
para a sociedade e garantirá 
também a sobrevivência dos 
negócios, pois vão muito 
além da divulgação dos 
tradicionais números do 
Balanço e DRE.

(*) - É professor de Finanças 
Corporativas e Sustentabilidade 
Empresarial no ISAE Escola de 

Negócios (www.isaebrasil.com.br).

Pedro Salanek Filho (*)

Como fica 
a reputação 
das marcas?

Fernando Dias Cabral (*)

O compartilhamento de opiniões e 
críticas viralizou e fez com que 
grandes empresas investissem 

em monitoramento deste mundo virtual.  
Em momentos difíceis como agora, o 
Coronavírus desnudou os princípios 
morais e éticos de muitas empresas. 
Tem sido possível ver de tudo: empresas 
solidárias, insensíveis e, porque não, 
“dinheiristas”.

O mercado está vivendo um fato to-
talmente novo e, naturalmente, o meio 
empresarial está preocupado com a 
queda das vendas. A luta por resultados 
agora é praticamente inglória e tem um 
preço. Muitas empresas desprezaram 
isso, enquanto outras souberam fazer 
a leitura do momento. Empresas como 
a Claro, Ambev, Microsoft e Linkedin 
despontaram com boas atitudes.

As ações foram de doações de álcool 
gel para pessoas em vulnerabilidade 
social e redes públicas de saúde à li-
beração de canais e pacote de serviços 

para que a população tenha o que fazer 
em casa. Outras fizeram o movimento 
inverso: cobraram resultado dos fun-
cionários, impediram home office ao 
administrativo, provocaram demissão 
voluntária e mantiveram estruturas 
de grande aglomeração 
abertas.

O fato é que o impacto 
para as empresas em 
tempos de Coronavírus 
irá além dos custos. De 
imediato não é visível, 
mas será sentido no 
futuro e afetará a ima-
gem da marca, positiva 
ou negativamente. Hoje 
os ativos intangíveis re-
presentam mais de 70% 
da composição de ativos 
totais de uma empresa. 
Porém, quando calcu-
lado o Enterprise value (termo em 
inglês utilizado para definir o valor 
de mercado das empresas), muitas 
estão precificadas abaixo do valor 
dos seus ativos totais.

Segundo dados fornecidos pela 
Comdinheiro, enquadram-se nesta situ-
ação empresas como a Mills (-19,45%), 
Lojas Marisa (-54,10%), Marco Polo 
(-49,03%), Duratex (-27,14%), entre 
outras marcas de prestígio. Isso de-

monstra que aos olhos do 
investidor uma empresa 
como negócio não tem 
valor, sendo os ativos 
físicos mais valiosos que 
sua atividade.

A crise está só no come-
ço, e para a empresa que 
ainda acredita que os refle-
xos se limitam a perda das 
vendas ou algumas poucas 
reclamações informais de 
clientes ou funcionários, 
é melhor refletir, porque 
o mercado em breve irá 
pontuar quem de fato se 

engajou socialmente diante da pandemia.

(*) É especialista em Controladoria e Finanças, 
consultor, avaliador de empresas na Gordon 

Valuations e autor do Livro Avaliação de empresas – 
e os desafios que vão além do Fair Value.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 04 a 06 de abril de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“O impacto 
para as empresas 
em tempos de 
Coronavírus irá 
além dos custos. 
De imediato não 
é visível, mas será 
sentido no futuro e 
afetará a imagem da 
marca, positiva ou 
negativamente. 
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Uma forma esclarecedora de entender 
o Brasil é dividi-lo em dois pedaços: 25% 
e 75%. Na década de 1970, o economista 
Edmar Bacha cunhou o termo Belíndia. 
Uma parte do Brasil estava ótima (a Bél-
gica, os 25%) e a outra pobre (a Índia de 
então). Na década de 1990, a revista The 
Economist cunhou o termo Italordânia. 
Uma parte era Itália e a outra Jordânia. 
Entre 1970 e 1990, a parte Bélgica caiu 
e a parte Índia melhorou. E, hoje, todos 
cairão muito com a pandemia.

O Brasil 25% tem escola de adequa-
da qualidade, moradias dignas, plano 
médico e renda suficiente para uma 
vida estruturada. E o Brasil 75% mora 
nas periferias com transporte público 
lotado, hospitais atulhados e suporte 
social aquém do aceitável. Esta pandemia 
maltratará direta e indiretamente os dois 
Brasis: com desemprego em massa, com 
enorme queda na renda, com aumento 
de gastos, com piores serviços públicos, 
com enorme e profunda piora do endivi-
damento público.

Ambos, 25% e 75%, terão de se sentar 
na mesa e ter papo de adulto. Paz ou 
guerra social? Sacrifícios proporcionais 
ou força bruta para manter o status quo? 
Vamos gastar 100 bilhões ao ano com 
transformadoras políticas públicas ou 

continuar tendo déficit de 100 bilhões 
com a aposentadoria dos funcionários 
públicos? Queremos ser um Canadá ou 
uma Venezuela? Impeachment ou país 
sem rumo? A pandemia nos forçou a 
mudar o jogo dos últimos séculos: classe 
média confortável versus pretos e pobres 
distanciados. A pandemia acaba com essa 
distância pacificada por séculos – típico 
jeitinho brasileiro hipócrita e dissimulado 
de tapinhas nas costas.

Soluções? Há muitos exemplos: redu-
zir aposentadorias exorbitantes e usar a 
economia obtida em escolas e hospitais 
nas periferias; investimento em tecnologia 
necessária ao país; reduzir a dívida pública; 
o Ministério da Educação poderia desbu-
rocratizar e deixar pequenos grupos de 
professores extremamente qualificados 
abrirem pequenas instituições de ensino 
superior e técnico nas periferias mais 
pobres do Brasil;  deixar proprietários 
de faculdades particulares oferecerem 
cursos técnicos em horários de baixa 
ocupação; reduzir o salário de alguns 
funcionários públicos e aumentar os da 
educação, saúde e segurança; oferecer 
mecanismos de premiação aos gestores 
públicos por resultados objetivos alcan-
çados; informatizar e deixar eficiente a 
gestão pública; financiar as universidades 
para que possam oferecer soluções tecno-

lógicas gratuitas para micro e pequenos 
empresários etc. Muitos etceteras.

Priorizar as periferias gerará emprego 
para o Brasil 75%, priorizando educação 
e saúde. Assim, 75% se transformarão em 
95% em 20 ou 30 anos.

A pandemia que mata pode ajudar a 
unir os Brasis, ser a parteira do novo. 
Paradoxal.  Quem já estudou estratégia 
militar sabe que há hora de avançar e 
hora de recuar. Brasileiros, avancemos. 
E que os lideres toscos recuem. Saiam da 
caverna de Platão e voltem para a caserna. 
Não precisamos de verborragia grosseira. 

(*) É Diretor Administrativo FapUnifesp: mestre e 
doutor em Engenharia Elétrica pela Poli/USP (1997 
e 2002). Bacharel em Ciência da Computação pelo 

IME/USP (1990). Bacharel em Atuária pela FEA/
USP (2018). Especialista em Atuária, Modelagem de 

Risco, Precificação de Ativos e Passivos e Gestão 
de Investimentos.

Ambos Brasis (25% e 75%) perdem muito 
com essa pandemia, portanto unir-se 
é a única solução

Luiz Jurandir Simoes de Araújo (*)

No passado, quem adquiria um produto defeituoso 
ou contratava um serviço ruim, tinha como opção ir 
para a Justiça ou contar para meia dúzia de amigos a 
sua insatisfação. Hoje, em apenas um “click” e poucos 
segundos é possível macular a imagem de uma empresa.

Webinar gratuito debate desafios e preocupações no apoio à 
força de trabalho durante a pandemia do Coronavírus

Em todo o mundo, a pandemia do 
Coronavírus tem obrigado as empre-
sas a se desdobrar em esforços para 
minimizar, na medida do possível, os 
impactos sobre a vida de indivíduos, 
comunidades e organizações. Para 
auxiliar as empresas na tarefa crucial 
de manter a continuidade dos negócios, 
a Mercer, líder global de consultoria 
em carreira, saúde, previdência e 
investimentos, promove um webinar 
gratuito no dia 06 de abril para debater 
questões como: a MP que estabelece 
novas regras trabalhistas durante a 
pandemia, a expansão do trabalho 
remoto, a produtividade da força de 

trabalho, a remuneração executiva face 
ao derretimento dos mercados e outros 
grandes desafios enfrentados por líde-
res e gestores de RH em nosso país.

O webinar “Navegando pela crise: 
compartilhando experiências” con-
tará com a presença dos seguintes 
painelistas:

•	 Adriano Lima - Sócio, Neon e 
da AL+ People & Performance 
Solutions

•	 Marilia Rocca - CEO, Grupo Hi-
node

•	 Paulo Naliato - CEO, Cielo
•	 Victor de Queiroz - Diretor de 

RH, Next

•	 Vilma Toshie Kutomi - Sócia, 
Mattos Filho, especialista na 
prática trabalhista, sindical e de 
remuneração de executivos

Serviço:

Data: Segunda-feira, 06 de abril 
de 2020

Horário: 17h30, hora de Brasília

Inscrição gratuita pelo link: 
https://mmc.zoom.us/webinar/
register/6315853528691/WN_
IRH4YidBQCCE-eevR0o4LQ



Como ensinar 
as gerações futuras?

Essa epidemia é 
diferente de todas 
as anteriores, pois 
no momento não 
há esperança de 
medicamento ou 
vacina a curto prazo 
em escala necessária 
para combatê-la

O seu risco vai muito 
além das dezenas de 
milhares de pessoas 

que já morreram e das 
muitas mais que morrerão. 
Seu maior problema é que 
ao causar o colapso de 
sistemas de saúde, o vírus 
aumenta a mortalidade de 
outras doenças. Espalha 
o pânico, aumenta signi-
ficativamente a pressão 
social e política, paralisa 
a economia, a logística e 
desestrutura ecossistemas 
sociais e econômicos. 

Ao avesso do que acham 
muitos, as soluções para 
os desafios da saúde e da 
economia mundial e brasi-
leira estão intrinsicamente 
ligadas. Diante do cenário 
apresentado, como as es-
colas e professores devem 
garantir o desenvolvimento 
das futuras gerações?

Conforme a pesquisa da 
consultoria Mckinsey, os 
alunos do século 21 serão 
estimulados em soft skills, 
ou seja, em habilidades 
comportamentais e com-
petências que envolvem 
elementos como a criati-
vidade.

Isso não significa que o 
conteúdo das disciplinas 
fique em segundo plano. 
É preciso continuar inves-
tindo no conhecimento, 
porém, gerando uma nova 
personalização da trans-
missão desse conteúdo, 
com mais humanização, 
respeito às diferenças e o 
próprio ritmo do aluno. No 
ensino contemporâneo, a 
criatividade deve ser tra-
balhada de forma conjunta 
com outros aspectos como 
saber trabalhar em equipe 
e resolver problemas. 

Hoje, os jovens devem 
utilizar a criatividade para 
solucionar dilemas que 

ainda são incomuns e não 
têm soluções prontas, as-
sim, eles são provocados 
a pensar nelas. Para as 
escolas, é preciso associar 
a criatividade à capacidade 
de execução, autonomia 
e protagonismo. Por esse 
aspecto, as disciplinas cur-
riculares não perdem seu 
peso na formação do aluno. 

Além disso, é necessário 
desenvolver a empatia que 
é a capacidade de vivenciar 
a dor e a alegria de outra, 
mesmo que a ligação entre 
elas não seja muito próxi-
ma. Basta apenas que se 
tenha o coração aberto 
para entender que cada 
ser humano é único e pas-
sa por situações distintas, 
que acabam por moldá-lo. 
Se pararmos e pensarmos, 
veremos que para se ter 
empatia, é preciso, mini-
mamente, saber ouvir e 
simpatizar com as dificul-
dades do outro.

Possuir uma bagagem 
cultural maior, associada às 
áreas de conhecimento, por 
meio de disciplinas como 
matemática, biologia, física, 
química, geografia, filosofia 
e outras, ajudará o aluno a 
pensar de forma diferente 
(mindset) e encontrar as 
soluções aceitáveis, exe-
cutáveis e sustentáveis, 
combinando a criatividade 
com esses elementos.

Neste novo mundo que 
nos acena pós-pandemia, 
acredita-se que as habi-
lidades pessoais serão 
ainda mais valorizadas. Os 
estudantes terão cada vez 
mais que ter uma noção 
de mundo muito mais uni-
versal e muito menos local. 
A formação de cidadãos 
globais, que buscam por 
meio do aprendizado uma 
maneira de responder às 
necessidades de sua socie-
dade, deve ser o foco dos 
educadores.

Deste modo, saberemos, 
sem titubear, que esta-
remos oferecendo para o 
mundo sujeitos que sabem 
que a vida deve estar sem-
pre em primeiro lugar.

(*) - É Diretor Geral do Colégio 
Marista Arquidiocesano, 

em São Paulo.

Carlos Walter Dorlass (*)

www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 04 a 06 de abril de 2020Economia 3

D - COP26 é Adiada
A Conferência das Partes da Convenção sobre as Mudanças Climáticas 
(COP26), prevista para acontecer no Reino Unido, entre 9 e 19 de no-
vembro, foi adiada para 2021, anunciou o governo britânico. A medida 
foi tomada em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. Apesar 
do adiamento, o governo explicou que o Reino Unido continuará "a 
trabalhar incansavelmente" com seus parceiros para "cumprir a ambi-
ção de enfrentar a crise das mudanças climáticas". Além da COP26, o 
evento que serviria de preparação para a cúpula climática da ONU e 
seria realizado em Milão, entre 28 e 30 de setembro, com cerca de 400 
jovens de 197 países, também foi suspenso.

E - Iniciativas Inovadoras
A Prefeitura de São Paulo abriu as inscrições para o novo edital do Vai 
Tec – programação de valorização de iniciativas tecnológicas que acelera 
e impulsiona negócios inovadores das periferias da cidade. O programa vai 
apoiar e desenvolver 24 projetos, com aporte financeiro de R$ 34.200,00 e 
aceleração de oito meses para cada negócio vencedor do edital. O negócio 
precisa ser inovador, diferente dos outros que já estão no mercado; ter via-
bilidade técnica e econômica para execução, além de apresentar potencial 
para se desenvolver. Prioriza a aceleração de negócios que potencializem 
o ecossistema empreendedor e colaborem com a geração de emprego e 
a geração de renda dos públicos mais vulneráveis da cidade. Inscrições e 
mais informações: (www.adesampa.com.br/vaitec5).

F - Óculos de Proteção
A Essilor está doando mais de cinco mil óculos de proteção a instituições 
que estão na linha de frente do combate à epidemia. O primeiro a ser 
agraciado foi o Hospital das Clínicas (SP), que recebeu mil unidades na 
última 6ª-feira (27).  Beneficiados também  o Hospital Nossa Senhora das 
Dores, Hospital Federal dos Servidores e Hospital Federal de Bonsucesso 
(RJ), e a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital da UNIFESP (SP). O 
próximo passo da ação será entregar aproximadamente dois mil pares 
dos óculos de proteção para uma instituição em Salvador. A doação está 
sendo viabilizada através do Vision for Life ™, fundo de impacto social 
da Essilor International. Saiba mais em (www.essilor.com.br).

A - Programa de Bolsas 
Um dos principais e mais disputados programa de bolsas de estudo de 
graduação e pós-graduação, nas melhores universidades do Brasil e 
do mundo, o Líderes Estudar 2020, acaba de prorrogar seu prazo de 
inscrições. Os interessados em participar do programa da Fundação 
Estudar têm até o dia 13 de abril para se inscreverem no site. A Fun-
dação Estudar cobre de 5% a 95% das despesas dos estudantes em 
mensalidades, anuidades, moradia, transporte e alimentação, entre 
outros custos. O valor é definido de acordo com perfil dos jovens, 
considerando a duração e o local do curso. Link das inscrições: (http://
bit.ly/2L2MnyB). 

B - Inovar com Startups
O Ingredion Open, que inicia no Brasil, é um programa focado em 
gerar negócios de forma rápida, indo além de mentorias, capacitações 
e eventos. A ideia é oferecer às startups a possibilidade de serem con-
tratadas como fornecedoras ou parceiras da Ingredion para a solução 
de seis desafios propostos pelos colaboradores e priorizados pela 
liderança. Os desafios abrem oportunidades para HRTechs, Indústria 
4.0, Fintechs e Foodtechs. Startups que tenham aderência aos desafios 
e pelo menos um produto ou serviço disponível no mercado podem 
participar do Programa. As inscrições podem ser feitas no site (www.
ingredionopen.com.br). 

C - Continuidade dos Negócios
Para auxiliar as empresas na tarefa crucial de manter a continuidade 
dos negócios, a Mercer, líder global de consultoria em carreira, saú-
de, previdência e investimentos, promove um webinar gratuito na 
próxima segunda-feira (6), às 17h30, para debater questões como: a 
MP que estabelece novas regras trabalhistas durante a pandemia; a 
expansão do trabalho remoto; a produtividade da força de trabalho; 
a remuneração executiva face ao derretimento dos mercados; e 
outros grandes desafios enfrentados por líderes e gestores de RH. 
O webinar “Navegando pela crise: compartilhando experiências” 
tem inscrição gratuita pelo link: (https://mmc.zoom.us/webinar/
register/6315853528691/WN_IRH4YidBQCCE-eevR0o4LQ).  

G - Novas Tecnologias  
A Ocyan abre inscrições para startups apresentarem soluções inova-
doras para desafios internos da empresa, que atua no setor de óleo & 
gás. Os produtos ou serviços deverão atender questões apresentadas 
pelas áreas operacionais da companhia. As startups selecionadas terão 
suporte para o desenvolvimento de um projeto piloto in loco e poderão 
se tornar fornecedoras ou parceiras da empresa. As interessadas têm até 
o dia 15 de maio para acessar as informações do programa Ocyan Waves 
Challenge e cadastrar suas propostas pelo site (www.ocyanwaves.com). 

H - Medidas Trabalhistas
A Convenia, empresa de soluções voltadas para automatização do 
departamento pessoal, em parceria com a Zancaner, Salla e Faustino 
Advogados , escritório conhecido pelo método Corelaw, que torna a lin-
guagem jurídica mais simples e direta, acabam de lançar o portal Notícias 
Convenia. O site traz, em tempo real, todas as medidas emergenciais 
realizadas pelo Governo federal, que afetam diretamente as áreas de RH 
e o Departamento Pessoal das empresas no Brasil. As mudanças fazem 
parte de ações do Estado para minimizar o impacto econômico que a 
chegada do novo Coronavírus vem causando no país. Acesse e acom-
panhe em: (https://mkt.convenia.com.br/atualizacao-convenia-news).

I - Inovação e Metodologia
A ACE, empresa de inovação, conhecida por ajudar empreendedores 
a transformarem suas startups em negócios de classe mundial, dispo-
nibiliza de forma gratuita e online, todo o seu conteúdo de aceleração, 
desenvolvido com a expertise de já ter acelerado mais de 400 startups. A 
plataforma ‘Growthaholics for Startups’ permite que os empreendedores, 
investidores e pessoas interessadas em aprofundar seus conhecimentos 
em inovação e metodologias ágeis, tenham acesso a um ecossistema 
completo, com conteúdo de alto impacto (sem comprometer o equity) 
e com resultados comprovados, adaptados às realidades das startups 
que mais crescem no Brasil. Veja em: (http://app.acestartups.com.br/go).

J - Enfrentando a Pandemia
A Justiça Federal da 3ª Região (SP/MS) está com 20 editais abertos para 
seleção de projetos de combate à pandemia. São mais de R$ 5 milhões 
oriundos de pena de prestação pecuniária, transação penal, suspensão 
condicional do processo e acordos de não persecução penal. Com os 
recursos, serão adquiridos equipamentos de saúde, kits para testagem, 
materiais de proteção e outros insumos para profissionais da saúde em 
unidades básicas de saúde, hospitais, hospitais de campanha e labora-
tórios. Também serão utilizados para o custeio de ações necessárias à 
prevenção, monitoramento, vigilância e combate ao novo Coronavírus. 
Mais informações: (https://www.trf3.jus.br/documentos/acom/banner/
Portaria4.pdf).

A Petrobras identificou 
a presença de óleo em 
poço pioneiro do blo-
co Uirapuru, localizado 
no pré-sal da Bacia de 
Santos. A descoberta 
foi constatada em re-
servatórios porosos, no 
prospecto exploratório 
conhecido informalmen-
te como Araucária. Os 
dados do poço serão 
analisados para melhor 
direcionar as atividades 
exploratórias na área e 
avaliar o potencial da 
descoberta.

O poço pioneiro está 
localizado a cerca de 200 
km da costa da cidade de 
Santos, em profundidade 
d’água de 1.995 metros. O 
bloco Uirapuru foi adquiri-

Zerado impostos 
de produtos 
do combate ao 
Coronavírus

A Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) ampliou a 
lista de produtos necessários 
ao combate do novo Corona-
vírus com redução temporá-
ria para zero da alíquota do 
Imposto de Importação. A 
resolução nº 28 foi publicada 
na edição de sexta-feira (3) 
do Diário Oficial da União.

Entre os produtos com 
redução do imposto estão 
tecidos para fabricação de 
máscaras; suporte para cir-
cuitos respiratórios; válvulas 
de ventiladores pulmonares; 
baterias; cartão de memória, 
entre outros dispositivos. 
A Camex já havia reduzido 
a tarifa a zero para álcool 
etílico e imunoglobulina, 
na Resolução nº 22, de 25 
de março. Nesta resolução 
de hoje, a câmara corrigiu a 
descrição técnica dos pro-
dutos (ABr).

O desembargador Soa-
res Levada argumen-
ta, em sua decisão, 

que o cenário de pandemia 
de Coronavírus muda o cená-
rio em relação à legislação. A 
ação contra a lei foi proposta 
pelo Sindiplast. A entidade 
afirma que a lei vai contra 
a Constituição Federal e 
Estadual.

A ação direta de inconsti-
tucionalidade foi proposta 
no começo de fevereiro e 
teve a liminar inicialmente 
negada. No entanto, no final 
de março, o sindicato trou-
xe a alegação da mudança 
de cenário provocada pela 
chegada do Coronavírus. O 
magistrado entendeu que 
o material plástico solu-
ciona questões de higiene 
necessárias à prevenção da 
doença.

Pandemia de Coronavírus muda o cenário, diz desembargador. 
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Liminar suspende lei que proíbe 
copos e talheres de plástico em SP
Liminar do TJ-SP suspendeu a lei municipal que proíbe o fornecimento de copos, pratos e talheres de 
plástico na capital paulista

é dramática, porém, se 
pensada em termos de hos-
pitais, UBS, prontos atendi-
mentos de saúde e congê-
neres. Como imaginar que 
pacientes sejam servidos 
por meio de copos, pratos 
ou talheres que necessitam 
ser meticulosamente lava-
dos, quando se está diante 
de um quadro de pandemia 
causada por um vírus de 
contágio facílimo e ainda 
muito mal compreendido?”, 
acrescentou.

A a lei que proíbe o forne-
cimento de copos, pratos e 
talheres de plástico foi san-
cionada pelo prefeito, Bruno 
Covas, em janeiro. No entan-
to, a venda ou fornecimento 
desse itens só começaria a 
ser efetivamente proibida a 
partir de de 1º de janeiro de 
2021 (ABr).

“Quem pede comida por 
delivery e são milhares e mi-
lhares de pessoas na cidade 
de São Paulo, a recebe em em-
balagens descartáveis, com 
talheres e copos igualmente 
de uso único. Impensável que 
essa entrega seja feita com 
uso de reutilizáveis, seja pelo 

custo, seja pela higienização 
muito mais duvidosa ou até 
precária”, diz Soares Levada 
na decisão.

Para além do comércio, o 
desembargador afirma que 
a proibição poderia causar 
problemas também ao sis-
tema de saúde. “A questão 

Descoberto petróleo em Uirapuru, 
na Bacia de Santos
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do na 4ª Rodada de Partilha 
de Produção, em junho de 
2018. Encontra-se inserido 
no denominado Polígono 
do Pré-sal, sob regime de 
partilha de produção, ten-
do a Pré-sal Petróleo S.A. 

como gestora. A Petrobras 
é operadora do bloco e de-
tém 30% de participação, 
em parceria com Exxon-
Mobil (28%), Equinor 
(28%) e Petrogal (14%) 
- (GICM/Petrobras).

A Petrobras identificou a presença de óleo em poço pioneiro do 
bloco Uirapuru, localizado no pré-sal da Bacia de Santos

As vendas de chocolates e ovos de 
Páscoa devem apresentar queda em 
comparação com o ano passado e em 
relação ao crescimento que havia sido 
projetado antes da crise do Corona-
vírus. O crescimento estimado para 
as vendas no estado de São Paulo 

era de 2,2%, agora a expectativa é 
de queda de 8,5%. 

Para a Grande SP a projeção ne-
gativa é de 10,5%. Já no interior do 
estado, a média de retrocesso nas 
vendas é de 8,2%. A projeção é base-
ada em itens com vendas típicas para 

esta época do ano, e inclui bombons, 
ovos, barras e tabletes de chocolate, 
refrigerantes, cerveja, vinho e peixes. 
O principal motivo é o contexto eco-
nômico atual, onde famílias voltaram 
seus gastos para produtos básicos, 
higiene e limpeza (AI/Apas).

Coronavírus impacta as vendas de ovos de Páscoa
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Redução da jornada de 
trabalho e salários para 

manutenção do emprego

Diante da grande crise 
econômica, causada pelo 
Coronavírus (Covid-19), 
muitas empresas 
estão sendo abaladas 
economicamente

Muitas reduzindo ou 
até mesmo estag-
nando totalmente 

suas atividades, seja por 
falta de procura ou por 
determinação obrigatória 
da União, estados e muni-
cípios. Assim, o Governo 
Federal publicou a Medida 
Provisória (MP) que altera 
as relações trabalhistas no 
período de crise. Ela permi-
te que as empresas reduzam 
em até 70% os salários e 
jornadas de trabalho de 
todos os seus funcionários 
ou, até mesmo, suspendam 
o contrato de trabalho du-
rante este período. 

Em contrapartida, o fun-
cionário que teve seu salário 
reduzido, receberá uma par-
cela do seguro-desemprego 
proporcional ao percentual 
pago pela empresa. Ou seja, 
se a empresa pagar somente 
30% (trinta por cento) do 
salário, o Governo arcará 
com equivalente a 30% 
(trinta por cento) do que o 
funcionário receberia a tí-
tulo de seguro-desemprego. 

Já em caso de suspensão 
do contrato, o funcionário 
terá direito a 100% do 
seguro-desemprego que 
teria direito. O início deste 
programa se dará a partir 
da comunicação do empre-
gador, e o prazo para rece-
bimento será de 30 dias. Já 
o empregador, terá o prazo 
de 10 dias para informar o 
Ministério do Trabalho. Vale 
ressaltar que os funcionário 
domésticos e as microem-
presas estão inclusos dentro 
desse benefício, além de 
que o sindicato da cate-
goria poderá participar da 
negociação entre empresa 
e empregado. 

Importante frisar que, 
de acordo com a MP, as 
empresas possuem a liber-
dade de aderir ou não ao 
programa, que reduz até 
70% os salários e as jorna-
das de trabalho de todos 
os seus funcionários. Ou 
seja, a medida não impede, 
infelizmente, que as em-
presas brasileiras realizem 
cortes em seus quadros de 
funcionários neste período 

de crise. A MP, na verdade é 
uma alternativa para evitar 
uma onda de demissões em 
todo país, uma alternativa 
para manter empregos nes-
te momento. 

Outro ponto relevante é 
que a empresa que aderir 
a este programa, automa-
ticamente, garante uma 
estabilidade provisória no 
emprego para seus traba-
lhadores, ou seja, se durante 
três meses o funcionário la-
borou com salário e jornada 
reduzida, ele é possuidor 
de estabilidade pelos três 
meses seguintes. Desta 
forma, caso o empregador 
lhe dispense sem justa 
causa durante o período de 
estabilidade provisória, este 
terá que arcar com: 
 I) cinquenta por cento 

do salário a que o 
empregado teria di-
reito no período de 
garantia provisória no 
emprego, na hipótese 
de redução de jornada 
de trabalho e de salá-
rio igual ou superior a 
vinte e cinco por cento 
e inferior a cinquenta 
por cento; 

 II) setenta e cinco por 
cento do salário a que 
o empregado teria 
direito no período de 
garantia provisória no 
emprego, na hipótese 
de redução de jornada 
de trabalho e de salá-
rio igual ou superior a 
cinquenta por cento e 
inferior a setenta por 
cento; ou 

 III) cem por cento do 
salário a que o empre-
gado teria direito no 
período de garantia 
provisória no empre-
go, nas hipóteses de 
redução de jornada 
de trabalho e de sa-
lário em percentual 
superior a setenta por 
cento ou de suspensão 
temporária do contra-
to de trabalho. 

Trata-se de uma medida 
importante para a manuten-
ção de empregos e que deve 
ser analisada com cuidado e 
atenção pelos empresários, 
sindicatos e trabalhadores 
no enfrentamento dessa 
crise econômica. 

(*) - É advogada de Direito do 
Trabalho do escritório Aith, 

Badari e Luchin Advogados.

Bianca Canzi (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: YVES DA ROCHA E SILVA, estado civil solteiro, profissão programador, 
nascido nesta Capital - SP, no dia 10/04/1945, residente e domiciliado em São Caetano 
do Sul - SP, filho de Americo da Rocha e Silva e de Maria dos Santos da Rocha e Silva. 
A pretendente: JANDIRA NEUSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão desig-
ner, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (06/11/1955), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paulo Mariano dos Santos e de 
Maura Reis dos Santos.

Sebrae e ABNT: 
normas gratuitas 
para o pequeno 
negócio

O Sebrae e a ABNT (Asso-
ciação Brasileira de Normas 
Técnicas) vão oferecer nor-
mas técnicas gratuitas aos 
pequenos negócios. São 49 
normas no total, sendo que 
31 delas correspondem a 
normas específicas relati-
vas a respiradores e outros 
produtos essenciais para 
combater os efeitos do Co-
ronavírus, como  diretrizes 
para produzir respiradores, 
máscaras e outros produtos 
relacionados.

São relativas ao aprimora-
mento de negócios tradicio-
nais, como salões de beleza, 
turismo, serviços de alimen-
tação e  implementação de 
comércio eletrônico. Os 
pequenos negócios poderão 
obter essas normas a custo 
zero durante o período de 
seis meses com direito à visu-
alização ilimitada pelo tempo 
de validade da norma e suas 
impressões. “A iniciativa é 
fundamental, pois estamos 
ampliando as possibilidades 
de trabalho para os peque-
nos negócios, diretamente 
impactados pela restrição à 
mobilidade social. 

As normas vão ajudar as 
micro e pequenas empresas 
a se adaptar às demandas 
de mercado e a encontrar 
soluções inovadoras para 
superar a crise gerada pelo 
novo Coronavírus.  Uma 
floricultura pode se trans-
formar em uma produtora de 
máscaras, por exemplo. Com 
isso, todo mundo ganha.”, 
explica o presidente do Se-
brae, Carlos Melles. Para ter 
acesso, basta acessar o site 
(www.abntcatalogo.com.br/
sebrae), e fazer um breve 
cadastro (AI/Sebrae).

Além disso, 2019 foi um 
ano recorde em todos 
os sentidos neste 

mercado: 27 países já con-
tam com unicórnios em todo 
o mundo e os 5 novos uni-
córnios nacionais colocaram 
o Brasil, pela primeira vez, 
entre os três países que mais 
criaram startups bilionárias 
no ano. Outro dado relevante 
é que juntos, os unicórnios 
brasileiros captaram mais de 
US$ 1 bilhão em rodadas de 
Venture Capital só em 2019, 
uma média de mais de US$ 
100 milhões por empresa. 

Essas são algumas das con-
clusões do relatório "Corrida 
dos Unicórnios", produzido 
pela Distrito com apoio da 
KPMG. "Para uma startup de 
tecnologia de capital fecha-
do atingir valor de mercado 
de US$ 1 bilhão, e ser consi-
derada unicórnio, é preciso 
receber expressivas injeções 
de capital. As taxas de juros 
mais baixas em vários países 
do mundo tornaram investi-
mentos tradicionais menos 
atrativos e incentivaram a 
tomada de riscos maiores, 

Nunca houve tanto investimento no mercado de inovação, 
startups e venture capital no Brasil.

sa
ud

eb
us

in
es

s.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

Desde o início da quaren-
tena, existe a avaliação de 
que os segmento do setor 
de serviços seria um dos 
mais impactados. De acor-
do com a FecomercioSP, 
os serviços não essenciais 
prestados às famílias mo-
vimentam cerca de R$ 150 
milhões por dia no Estado, 
número que engloba hotéis, 
educação, academias, res-
taurantes, teatros, casas 
noturnas, entre outras 
atividades, com base na 
Pesquisa Anual de Servi-
ços, do IBGE.

O setor de serviços é mui-
to abrangente e formado 
por segmentos com carac-
terísticas bem distintas, o 
que dificulta mensurar as 
consequências. Contudo, 
segundo a análise da Fede-
ração, considera-se como 
impactos de curto e médio 
prazos os gastos com edu-
cação, por exemplo, que 
devem ser mantidos nos 
próximos meses, enquanto 
que as academias serão 
mais abaladas em razão da 
busca por cancelamento 
dos planos.

Com grande participação 
no grupo analisado, os res-
taurantes foram extrema-
mente afetados, em especial 
os que não tinham estrutura 
para entrega domiciliar. 
Contudo, existe o potencial 
de amenizar as perdas por 
meio da entrega delivery 
ou aplicativos de entrega. A 
Instituição recomenda que 
empresários busquem por 
renegociações. Reduzir os 
custos fixos, como aluguel 
e funcionários, pode ser a 
saída para conseguir alívio 
de caixa. 

Em um cenário de muitas incerte-
zas, em virtude do avanço da pande-
mia do novo Coronavírus, os donos 
de pequenos negócios buscam 
novas estratégias para minimizar 
os prejuízos.  Entre os setores mais 
afetados estão os que funcionam 
de portas abertas e dependem da 
circulação de pessoas. Assim como 
muitos segmentos, os mercados de 
bairro também enfrentam queda no 
faturamento com a perda de clien-
tes e ainda sofrem com aumento de 
custos em aquisições.

Em um primeiro momento, a 

orientação do Sebrae é reavaliar 
sua estrutura de custos e estra-
tégias de posicionamento. “É o 
momento de revisar os custos e, 
durante essa análise, tomar medi-
das sejam elas de redução de custo, 
quando é possível renegociar um 
aluguel, por exemplo, ou até mes-
mo renegociar prazos de alguns 
pagamentos, o que pode ser feito 
direto com fornecedores”, desta-
cou o gerente de Competitividade 
do Sebrae, Cesar Rissete.

Os serviços de entrega (delivery) 
têm se tornado uma importante 

estratégia dos pequenos mercados 
para chegar até os clientes que cum-
prem recomendações de não sair 
de casa em virtude da quarentena. 
Outra opção é o cliente encomendar 
suas compras e retirar os pedidos 
já previamente 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 ne-
cessidade de comprar, mas devido 
às novas circunstâncias, 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 para um 
delivery próprio para que minimize 
o impacto de uma provável perda 
de receita no estabelecimento”, 
analisou. Além disso, os donos de 
pequenos negócios podem buscar 
parcerias, se aproximando de 
iniciativas de cooperação e soli-
dariedade 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 vantagens no futuro e 
a oportunidade de tornar práticas, 
como análise do fluxo de caixa e 
cuidados sanitários dos colabora-
dores ainda mais constantes. “Toda 
crise gera mudanças e é preciso 
enxergar 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).

Brasil vive explosão 
de unicórnios, diz KPMG

O Brasil já conta com 9 unicórnios, com 3 surgidos em 2018, 5 em 2019, e 1 em 2020

Nesta categoria, só há 
outros 22 casos no mundo. 
Na média, os unicórnios 
brasileiros levaram 6 anos 
para atingir esta marca, 
mas há o caso de uma star-
tup que precisou de menos 
de um ano e meio de ope-
ração para chegar no valor 
de mercado bilionário. O 
relatório destacou ainda 
que, em âmbito global, se 
apenas 3 novos unicórnios 
surgiram em 2013, em 2019 
foram 127. A evolução 
do volume investido em 
venture capital também 
impressiona, passando de 
US$ 36 bilhões em 2009 
para US$ 287 bilhões em 
2019. 

Apesar disso, menos de 
1% das startups que re-
cebem investimentos de 
venture capital chegam ao 
valor de mercado bilionário, 
e várias quebram mesmo 
depois disso. De acordo 
com o relatório, quase me-
tade (50%) dos unicórnios 
estão nos Estados Unidos e 
um quarto (25%) estão na 
China (AI/KPMG). 

o que ajuda a explicar a 
disponibilidade crescente de 
investidores", afirma Robson 
Del Fiol, sócio-diretor Head 
of Emerging Giants da KPMG 
no Brasil. 

De acordo com a pes-
quisa, nunca houve tanto 
investimento no mercado de 
inovação, startups e venture 
capital no Brasil. Os casos de 
sucesso são cada vez mais 
comuns e os empreende-

dores surgem com capaci-
dade crescente ofertando 
produtos e serviços usados 
diariamente por milhões de 
brasileiros. A maioria das 
startups brasileiras é B2B, 
mas os unicórnios são pri-
mariamente B2C. Entre os 
unicórnios brasileiros, já há 
o caso de um decacórnio, 
título reservado apenas às 
startups avaliadas em mais 
de US$ 10 bilhões. 

Setor de serviços busca saídas 
para sobreviver à crise

O setor de serviços é muito abrangente, formado por segmentos 
com características distintas.
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É o período de ganha-
-ganha, ou seja, reduzir o 
aluguel é bom para o inqui-
lino e para o proprietário, 
uma vez que com a saída 
do estabelecimento não 
haverá possibilidade de 
recolocação. Em situações 
especiais, nas quais as partes 
não podem cumprir o que 
foi acordado, a legislação 
prevê alternativas para 
renegociação de contratos. 
São os casos da força maior 
e da teoria da imprevisão 
– lembrando que a solução 
jurídica ideal pode variar 
caso a caso, dependendo da 
natureza do contrato e do 
que foi acordado.

Cabe ressaltar que, em fun-
ção do excesso de processos 
à espera de julgamento, so-
mente é recomendado recor-
rer ao Poder Judiciário para 
readaptação de contratos 
firmados entre particulares 
em último caso. Uma alter-
nativa interessante é contar 
com os serviços das câmaras 
de arbitragem e mediação, se 
houver previsão contratual. 
De todo modo, a melhor 
solução é negociar.

Em relação aos compro-
missos trabalhistas, consi-
derando a saúde financeira 
da empresa, a prioridade 
deve ser manter o quadro 
de funcionários. Por isso, 
para tentar minimizar os 
prejuízos de operação e 
faturamento, foi editada 
pelo governo federal a 
Medida Provisória (MP) 
n.º 927/2020, ainda em dis-
cussão, que traz mudanças 
nas regras trabalhistas para 
a concessão de férias indi-
viduais e coletivas durante 
esse período de crise.

A MP prevê, caso neces-
sário, possibilidade de o 
empresário comunicar, em 
apenas 48 horas, férias indi-
viduais do funcionário que 
está em casa impossibilitado 
de trabalhar, mesmo que 
não tenha o tempo necessá-
rio de casa. Também é pos-
sível antecipar férias futuras 
e dar férias coletivas sem a 
necessidade de comunicar 
ao Ministério da Economia. 
Outro ponto importante a se 
pensar é o ajuste do banco 
de horas até 18 meses (AI/
FecomercioSP).

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

Jornal Empresas & Negócios

Pequenos mercados investem em novas estratégias em meio à crise
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.

BANCO
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.

BANCO

Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171

Evy Maciel, Juliana Dantas, Nana Simons 
e Tatiana Amaral – Abajour – Um delicioso sus-
pense, escrito e perfeitamente urdido por quatro 
figuras exponenciais da literatura brasileira. Creio 

que seja a primeira vez que isso aconteceu. Em tempo: não se 
conheciam antes de serem convidadas. Aplausos ao dono da 
ideia. Homem muito rico, sedutor consegue encantar mulheres 
e atrair investimentos milionários, tem uma esposa subjugada, 
que a todo custo tenta, dele, livrar-se. Repentinamente sumiu, 
assim como os fundos de suas contas bancárias. Caracterizado 
está o crime de furto qualificado. Um delegado, dedicado ao 
caso, vê-se enredado num emaranhado de intrigas, seduções, 
traições, etc. Tudo para entreter o leitor ávido por aventuras 
e o desvendar desse misterioso sumiço. Apesar do seu grosso 
calibre, deverá ser lido em muito pouco tempo, pois segura o 

leitor até o derradeiro momento!

A Irresistível Face da Mentira

André Pesilva – O poeta André em seu livro 
de estreia, vem causando verdadeiro furor nos 
meios literários. Não sem razão. Dotado de uma 
inteligência e raciocínio fora da curva, suas letras 

plainam no papel, esvoaçam sobre o intelecto do leitor, e o 
faz pensar. Jovem, possui expertise madura, objeto raro! Suas 
estrofes tem uma sagacidade vibrante, as vezes cínica, perante 
uma realidade, muitas vezes escondida . Que venham outros, 
rapidinho. Muito bom!!

Verniz da Casa: 1998 – 2012

Anne Sverdrup-Thygeson – Matrix – A profes-
sora bióloga norueguesa, traz à baila um assunto 
que a muitos chocará, todavia, sua obra é de uma 
profundidade respeitável. É simplesmente maravi-

lhosa a diversidade do universo dos insetos e principalmente sua 
imensa utilidade natural. A maneira como a professora relata 
cada ser, sua implicância ecológica, desanuvia-nos de precon-
ceitos. Obra não meramente curiosa, creio seja de fundamental 
importância. Deveremos conhecer algo que provavelmente um 
dia iremos consumir. Humanos e animais poderão aproveitar 
dessa fonte rica  de nutrientes, pobre em gorduras . Creiam-me, 
nada nada nojento, antes, um descortinar de um universo aos 
nossos pés que deverá ser bem aproveitado num curto espaço 
de tempo. Elucidativo.

Planeta dos Insetos

Ariel Busquila – Chiado – Qual é o limiar entre 
loucura e sanidade? Uma capciosa pergunta, com 
respostas sempre duvidosas. Creio que a maioria das 
pessoas vivem e convivem com essa linha, muito tê-

nue. Esse é o âmago dessa obra de estreia do artista plástico Ariel. 
A obra, uma ficção muito bem engendrada, vai num crescendo 
interessante. Seu protagonista, após um nascimento envolvido 
em mistério, uma vida boa, desregrada,  vê-se enredado num 
cipoal de situações absurdas e completamente inacreditáveis, 
apesar de evidências irrefutáveis. Culpado ou inocente? De 
maneira sagaz, em meio às suas próprias ilustrações, o autor 
deixa uma boa brecha para o leitor decidir. Palpitante.

Beny Beneli

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

www.livrosemrevista.com.br 

Com apresentação de Ralph Peter.

Assista ao programa Livros em Revista. Um 
canal repleto de novidades do universo 

literário. Entretenimento garantido!

Reflexos tributários diante 
da pandemia de Coronavírus

O Ministro da 
Economia, Paulo 
Guedes, assinou 
recentemente a 
Portaria 103 de 2020

Ela trata das medidas 
de atos de cobrança da 
dívida ativa da União, 

incluindo as possibilidades 
de suspensão, prorrogação e 
diferimento de prazos, como 
consequência da pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-19), 
reconhecida pela Organização 
Mundial da Saúde.

Como medidas a serem 
adotadas, a portaria autori-
zou a suspensão por até 90 
dias dos prazos de defesa do 
contribuinte e demais proce-
dimentos de cobrança, assim 
como a criação de uma nova 
proposta de transação por ade-
são, a ser regulamentadas pela 
PGFN (Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional). Em decor-
rência da previsão ministerial 
estabelecida na Portaria 103, 
foi publicada a portaria PGFN 
7.821 delimitando o tema – 
esta instituiu a suspensão dos 
prazos e atos de cobrança no 
âmbito da PGFN.

A portaria suspendeu por 
90 dias os seguintes prazos: 
Impugnação e recurso de 
decisão proferida no âmbito 
do Procedimento Adminis-
trativo de Reconhecimento 
de Responsabilidade – PARR, 
apresentação de manifestação 
de inconformidade e recursos 
contra decisão que excluir 
a empresa do PERT, oferta 

antecipada de garantia em 
execução fiscal e apresentação 
de pedido de revisão de dívida 
inscrita e prazo para recurso 
contra decisão que indeferir 
os pedidos.

Os atos de cobrança de 
apresentação de protestos de 
CDA, instauração de novos 
Procedimentos Administra-
tivos de Reconhecimento de 
Responsabilidade – PARR, bem 
como o início de procedimento 
de exclusão de contribuinte de 
programas de parcelamento no 
âmbito da PGFN por inadim-
plemento de parcelas, também 
foram suspensos por 90 dias.

Por fim, a PGFN estabelece 
que o atendimento a contri-
buintes e advogados, relativo 
aos serviços não abrangidos 
pelo atendimento integra-
do prestado pela Secretaria 
Especial da Receita Federal 
do Brasil, serão realizados, 
preferencialmente, de forma 
telepresencial, por telefone, 
e-mail ou canais de videoconfe-
rência disponíveis na Internet.

Apesar dessas medidas se-
rem consideradas tímidas por 
muitos, as mesmas oferecem 
certo fôlego aos contribuin-
tes frente à atual situação. A 
incerteza do dia de amanhã, 
frente à possível maior e mais 
impactante pandemia de todos 
os tempos, tanto no setor da 
saúde quanto no econômico, 
faz com que qualquer benefício 
para o contribuinte seja muito 
bem-vindo.

(*) - É advogado do escritório 
Braga & Moreno.

Pedro Carlana Rodrigues (*)
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Robôs e inteligência artificial surpreendem cada vez mais por suas formas de interação e produção. Mas, em que medida, seremos 
substituídos por máquinas? Quais os desafios para o ser humano prevalecer e prosperar e, também, quais as habilidades a se 

desenvolver? No século 21, a tecnologia promove mudanças profundas nos ciclos de produção. Assim, a grande questão é se nossas 
profissões vão continuar existindo ao longo dos próximos anos ou se, ao contrário, seremos substituídos por máquinas.
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Esse dilema, típico da nossa era motiva diferentes especu-
lações, desencadeia, muitas previsões a respeito, e gera 
ansiedade, medos e resistência em muitas pessoas, socie-

dades e países. Muitos acreditam que o futuro é pior e que, por 
isso, temos que resistir à sua chegada! 

O McKinsey Global Institute estima que metade das tarefas 
inerentes ao mundo do trabalho já pode ser realizada por robôs. Já 
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) vai além e aponta que, na grande maioria dos países 
participantes da organização, 47% das atividades laborais tendem 
a ser afetadas pela automação, sendo que robôs e computadores 
podem promover mudanças, ou mesmo, eliminar cinco em cada 
dez empregos.

Mas antes de se conformar com os desdobramentos dessa 
ameaça tecnológica, é preciso que nos lembremos de nosso 
maior trunfo. Ele vai muito além do poder que nos conferem as 
cem trilhões de conexões que turbinam nosso cérebro: reside 
no potencial de criar, imaginar, sonhar e no que talvez seja a 
conquista mais elevada do ser humano: a capacidade de empatia, 
de se colocar no lugar do outro.

Não vamos contrariar o fato de que Inteligência Artificial é, 
provavelmente, o maior evento da história contemporânea. Por 
outro lado, os robôs, até o momento, estão longe de substituir 
a nossa capacidade criativa e, principalmente, as habilidades 
humanas. Robôs são excelentes em “simular”, mas apenas nós, 
seres humanos, conseguimos “ser”.

 
Homo sapiens - Pode não parecer, mas Albert Einstein e Pablo 

Picasso têm muito em comum. O primeiro publicou, em 1905, 
artigos que deram origem à famosa teoria da relatividade. Dois 
anos mais tarde, o segundo concluiu o quadro Les Demoiselles 
d’Avignon, considerado o grande marco do cubismo. Algo, 
porém, uniu ciência e arte: sim, a criatividade. Quem afirma 
é o filósofo e historiador inglês Arthur I. Miller. Segundo 
ele, tanto Einstein quanto Picasso teriam devotado a vida a 
esse potencial humano. Isto é, à possibilidade de produzir 
algo novo, mesmo que a partir de conhecimentos anteriores.

Segundo o psicólogo americano Dean Keith Simonton, a cria-
tividade reside em diferentes níveis, que envolvem originalidade 
e utilidade. Assim, além dos gênios, esses seres humanos com 
potenciais raríssimos, que trazem à tona produções incrivelmente 
impactantes, temos também pessoas capazes de propor soluções 
úteis para os impasses do cotidiano. Todos podem, à sua maneira, 
transformar o mundo.

 
O poder da observação - Da queda da maçã, que levou Isaac 

Newton a desenvolver a Lei da Gravitação Universal, aos 
insights que culminaram em aplicativos que dão cabo de 
realizar quase tudo em nossos celulares, as maiores desco-
bertas humanas têm como gênese a observação. E ela pode 

‘pEnsaMOs, lOgO criaMOs’

O futurO é das 
Máquinas... 
Ou dOs 
supEr-HuManOs?

Artificial vão, de fato, conseguir fazer melhor do que nós –, não 
há dúvidas de que o toque humano é o mais elevado atributo da 
nossa humanidade e o verdadeiro motor do progresso. E é por 
isso que estamos ingressando numa época onde, diferente do 
que muitos acreditam, a obsessão pela tecnologia por si só não 
é o suficiente. Por exemplo, o foco em B2C ou em B2B está se 
provando que não é mais um valor absoluto, pois não garante o 
sucesso e a sobrevivência.

Provavelmente, o futuro seja mais favorável às pessoas e às 
empresas que coloquem o “toque humano” como prioridade nas 
suas agendas; essa sim, a maior 
garantia de um diferencial 
competitivo. É que entendemos 
que, no fundo, por mais que a 
tecnologia participe no proces-
so todo, ao final do dia, tudo se 
resume a H2H, ou human to 
human. Esse conceito, criado 
nos anos 2.000, traduz muito 
bem a ideia de que não existe 
condição necessária e mais 
importante do que a relação de 
humano para humano, sem a 
qual as metas de produtividade 
não seriam jamais alcançadas.

E sim, no plano “técnico”, por 
trás da máxima “penso, logo crio”, 
existe um fato inegável: robôs 
já ocupam muitos espaços. E 
podemos questionar se estamos 
no caminho certo. A verdade 
é que existem indicadores que 
comprovam que as economias 
mais automatizadas e com gran-
des investimentos em tecnologia 
têm conquistado um maior PIB 
per capta. Dados demonstram 
que o investimento em robôs 
contribuiu para alavancar em 
cerca de 10% o PIB dos países da 
OCDE, na última década. 

E mais: pesquisa da London 
School of Economics em 17 
países demonstra que as má-
quinas não roubam empregos 
e, em muitos casos, elas são 
até mesmo responsáveis por 
aumentar salários. A inteligên-
cia artificial vai, certamente, 
eliminar várias profissões. Mas também será responsável por criar 
outras tantas. A consultoria McKinsey estima que 60 milhões 
de empregos industriais deverão ser substituídos por robôs até 
2025, no mundo todo. 

E é verdade que boa parte da humanidade trabalha hoje em 
tarefas simples, mecânicas ou cognitivas, que uma máquina 
poderá substituir.

O desafio das sociedades, então, estará em capacitar as pessoas 
com a velocidade suficiente para que possam se adaptar e evoluir 
dos empregos atuais para os novos que vão surgir e onde o “to-
que humano” seja o diferencial. Mais uma vez voltamos ao pilar 
central de uma sociedade não só próspera, porém, também feliz. 
A resposta está na educação, eficaz e na direção certa, com foco 
nas ciências, porém, em particular, no reforço dos aspectos que 
tornam o humano realmente humano, nem animal, nem máquina.

Então, qual é boa notícia? Máquinas poderão nos substituir 
como forças “pensantes” em nível técnico, de processamento e de 
interpretação de dados, sim. Porém, não serão capazes de tomar 
nossos lugares como forças empáticas, sonhadoras, que a partir 
da percepção da carência e da dor - própria e alheia - poderão 
imaginar novas realidades. Afinal, elas trabalham e sempre vão 
trabalhar a nosso serviço.

A criatividade, a empatia, a capacidade de sonhar, de estender 
o nosso ser e abarcar o outro, o “toque humano” que nos move, 
caro leitor, é o que também nos mantém seguros.  Por trás dos 
algoritmos e softwares complexos, estarão os seres humanos – ou 
seres super-humanos!

 
(*) - É presidente e CEO da S.I.N. Implant System.

ser esmiuçada em outras características humanas também 
impossíveis de programar: perceber, sentir e gerar satisfação. 
É por meio dessas habilidades que compreendemos o cenário 
que nos cerca, entendemos o que nos falta e tratamos de 
solucionar demandas variadas, nossas e dos outros. A própria 
história nos prova isso, em seus diferentes capítulos.

Inventamos a roda há milhares de anos para extravasar nossa 
criatividade com a cerâmica. Depois, por volta de 3,4 mil a.C., 
ela se transformou em peça essencial ao transporte. No século 
dezoito, fomos dos produtos artesanais para as fabricações em 
larga escala, que tiveram origem junto às primeiras aglomerações 
urbanas. Em 1969, levamos o homem à Lua. E, hoje vencemos 
patologias com nanotecnologia e nos debruçamos em estudos 
sobre células embrionárias.

Difícil prever o que vem pela frente. Nesse ponto, o leitor 
poderia dizer: “É fácil perceber o que nos trouxe até aqui”. O 
método descartiano poderia ser revisado hoje e reescrito como: 
‘pensamos, logo criamos’. E isso vale para máquinas e robôs 
baseados em Inteligência Artificial, além de microchips e tantos 
outros aparatos. Que as máquinas irão tomar nossos lugares é 
uma crença comum. Mas será mesmo que a faculdade de “pen-
sar” é que nos levou a “criar”? Não terá sido a capacidade de 
“perceber” e “sentir” - sobretudo as necessidades e sentimentos 
nossas e dos outros?

A partir desse ponto, “criar” se torna um sinônimo de agir a 
serviço de melhorar a existência, própria e alheia. Longe de ape-
nas “pensar” - algo que, claramente, as máquinas e a Inteligência 
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