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Por muito tempo o mercado de investimentos era inacessível a grande 
parte da população. Para acessar bons investimentos era necessário 
ter grandes somas de dinheiro, dependia do gerente do banco e altos 
custos. Esse cenário mudou. Ainda que muitas pessoas vejam como 
algo complexo, o fato é que investir bem não demanda muito dinheiro, 
nem muito tempo e é possível encontrar custos mais justos. Essas 
facilidades permitiram que mais usuários começassem a pensar em 
diversificar sua carteira de investimentos.   

Quer aprender a investir?

Com o rápido avanço do novo Coronavírus no Brasil, muitos setores 
tiveram de encontrar soluções para não “fechar as portas” e continuar 
a oferecer seus serviços normalmente, mas de forma remota. Foi o 
que aconteceu com quatro empresas de diferentes segmentos, que se 
reinventaram e criaram meios para continuar atendendo seu público 
com qualidade mesmo que à distância. Exemplo disto é a GT Building, 
uma das maiores incorporadoras imobiliárias do Paraná, que dispo-
nibilizou uma série de possibilidades ao consumidor, que não precisa 
esperar a pandemia passar para conhecer os empreendimentos.   

Prestar serviços remotamente

Do dia para a noite, o planeta criou uma nova forma de funcionamento. 
Estamos agindo sob o comando da Covid-19, um novo vírus desconhe-
cido, que mudou nossos hábitos e cuja desinformação causa o medo. 
O medo, por sua vez, alimenta o pânico, que aciona em nosso cérebro 
mecanismos de sobrevivência, manutenção da vida e do corpo. O ins-
tinto natural é correr para os supermercados e abastecer a despensa, a 
geladeira e não morrer de fome, se forçados a uma quarentena.   

Impacto dda Covid-19 no varejo

freepik

Negócios em Pauta

Desafios da Empresa
No intuito de ajudar, a Palas, consultoria de inovação e 

gestão, está lançando o Help!, programa que vai selecionar 
uma empresa para uma consultoria gratuita. Durante quatro 
semanas, uma equipe de consultores irá ajudar esta empresa 
a analisar seus riscos e oportunidades, além de ensiná-la 
sobre mindset da inovação, o desafio da liderança e o fu-
nil da inovação. Interessados devem acessar o formulário 
de inscrição em: (https://bit.ly/2RkpJoi). É preciso listar 
quais os maiores desafios da empresa frente à pandemia; 
que medidas já foram adotadas; e como quer ser ajudada.   

  Leia a coluna completa na página 3
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Webinars apresentam soluções no WhatsApp

@Em tempos de isolamento social muitas empresas 
buscam a tecnologia para melhorar o atendimento, 

aumentar a eficiência dos processos, eliminar barreiras e 
unir pessoas. Discutir algumas possibilidades de uso do 
WhatsApp com a AnnA será o foco de uma série de três 
webinars gratuitos que serão realizados durante este mês 
voltados para software houses, escolas e logística. A AnnA é 
uma ferramenta desenvolvida pela W5 Solutions – empresa 
brasileira reconhecida pelo desenvolvimento de soluções de 
BI – seu diferencial é conectar pessoas a sistemas por meio 
de aplicativos de mensagens como o WhatsApp, Telegram 
e Messenger. As inscrições para os três webinars podem 
ser feitas por meio do link  https://e.anna.center/?tpNsCa. 

  Leia a coluna  completa na página 2

AI/W5 Solutions

A pandemia da Covid-19 
não está afetando 
apenas a área da 
saúde: ela mudou a 
rotina de milhões de 
trabalhadores em todo o 
mundo, trazendo muitas 
mudanças no cenário 
econômico e social

Com o objetivo de ava-
liar a percepção de 

profissionais e estudantes 
sobre os impactos da crise 
do Coronavírus na socie-
dade brasileira, o Conselho 
Federal de Administração 
(CFA) realizou pesquisa de 
opinião. O estudo revelou 
que a maioria está preocu-
pada com a situação e boa 
parte teve suas atividades 
profissionais paralisadas 
por conta do isolamento 
social adotado para mitigar 
o avanço da doença. 

A pesquisa ouviu, de 28 a 
31 de março, 1.353 pessoas 
de cinco grupos: profissio-
nais liberais, empresários, 
servidores públicos, empre-
gados privados e estudantes. 
A maioria - 30% - dos res-
pondentes foi de servidores. 
Nesse grupo, boa parte foi 
liberada para fazer home 
office. Para 36% deles, a 
produtividade do trabalho 
em casa é a mesma e quase 
72% não acreditam que a 
redução temporária de salá-
rio e de jornada de trabalho 
terá impacto positivo no 

Impacto da Covid-19 é maior entre 
profissionais liberais e microempresários 
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combate à crise 
do Coronavírus. 

Uma das ca-
tegorias mais 
prejudicadas 
com a pandemia 
do Coronavírus 
é a dos profis-
sionais liberais. 
Segundo a pes-
quisa feita pelo 
CFA, 30% das 
pessoas desse 
grupo traba-
lham com con-
sultoria e 27,4% recebem até 
dois salários mínimos. Além 
disso, 59,3% afirmaram que 
cessaram suas atividades em 
virtude de algum decreto, 
seja em nível federal, esta-
dual ou municipal. 

Para minimizar os pre-
juízos, o Governo Federal 
liberou uma ajuda finan-
ceira de R$ 600 reais. Al-

as empresas passem por 
momentos de dificuldade 
e crises sem muitos prejuí-
zos". Diante desse cenário, 
boa parte cogita dispensar 
funcionário e, para 39% 
dos empresários, um dos 
fatores que pesará na hora 
da demissão será o tempo de 
empresa, seguido do quesito 
"alto salário" - 13%. 

Entre os empregados 
privados, a preocupação 
com o Coronavírus é alta, 
mas a maioria está otimista. 
Dos 364 trabalhadores que 
responderam a pesquisa, 
63,5% acreditam que não 
ficarão sem emprego nos 
próximos dois meses. Fábio 
explica que, como a maio-
ria - 53,3% - está em home 
office, ou seja, continuam 
exercendo suas atividades, 
o risco do desemprego é 
reduzido. 

A pesquisa também ouviu 
os estudantes. Para 51% 
das pessoas desse grupo, as 
aulas continuam por meio 
do ensino a distância. Entre 
os 211 que participaram 
do levantamento, 50,7% 
estuda em universidade 
pública; os demais são da 
rede privada. Os pais ou a 
família são os responsáveis 
pelo custeio de 37% dos 
alunos que responderam 
a pesquisa, mas a maioria 
informou que a renda fa-
miliar é de até dois salários 
mínimos (AI/CFA).

guns estados e 
municípios tam-
bém adotaram 
medidas econô-
micas. Contu-
do, para 57,7% 
dos profissio-
nais liberais a 
ajuda será par-
cialmente sufi-
ciente; 33,6% 
acreditam que 
o apoio, ape-
lidado de "co-
ronavaucher" é 
completamente 

insuficiente e apenas 7,9% 
concordam com o incentivo 
financeiro. 

Para o diretor da Câma-
ra de Gestão Pública do 
CFA, setor responsável pela 
pesquisa, Fábio Mendes 
Macedo, o planejamento 
estratégico de modo geral, 
aliado ao planejamento de 
riscos "é essencial para que 

COMO O COAChINg ExECuTIvO PODE 
CONTRIbuIR PARA O sEu suCEssO 
PROFIssIONAL? 
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Estudo revelou 
que a maioria 
está preocupada 
com a situação 
e boa parte teve 
suas atividades 
profissionais 
paralisadas 
por conta do 
isolamento social 
adotado para 
mitigar o avanço 
da doença. 

China, cães e gatos
Pela primeira vez na história, o 

Ministério de Agricultura da China 
retirou cães e gatos da lista dos 
animais comestíveis no país em 
um rascunho de uma circular que 
deve ser anunciada em breve. O 
governo deve tomar uma decisão 
final sobre o tema até o dia 8 de 
maio. A medida é mais uma atu-
alização da lista que proibiu, em 
fevereiro, o consumo e o comércio 
de animais selvagens.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-o-coaching-executivo-pode-contribuir-para-o-seu-sucesso-profissional/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-10-a-13-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-10-a-13-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/ou-um-ou-outro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-10-a-13-04-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empresas-se-reinventam-para-prestar-servicos-remotamente-durante-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/impacto-do-covid-19-no-varejo-e-as-recomendacoes-para-antes-durante-e-pos-virus/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quer-aprender-a-investir-confira-cinco-dicas-que-voce-precisa-conhecer/
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Coluna do Heródoto

Fica claro o embate 
entre o governador e o 
presidente. A relação 
política entre os dois 
durou muito pouco 
tempo. Para ser exato, 
um ano e meio. 

A aliança política que 
possibilitou a ascen-
são do presidente é 

um castelo de areia branca 
e o governador não hesita 
em chutar toda vez que se 
vê diante da mídia. É uma 
guerra que se disputa diante 
da opinião pública e o bom 
senso, ou os interesses 
nacionais são postos de 
lado. O que vale mesmo é a 
conquista do poder. 

O governo federal se vê 
às voltas com o fortaleci-
mento dos estados e lem-
bra o período da república 
velha, quando São Paulo 
e Minas Gerais ditavam 
como o Brasil deveria ser 
conduzido. Sempre a favor 
de uma camada privilegiada 
da população. Os miseráveis 
servem de massa de mano-
bra ora de um, ora de outro e 
torcem por seus ídolos com 
o mesmo fervor que torcem 
para os seus times de futebol 
do coração.

O chefe do executivo 
avisou várias vezes o gover-
nador que ele tem a caneta 
na mão e pode decidir muita 
coisa. Por sua vez o gover-
nador paulista se escora 
na mídia, nos industriais 
e nos partidos nanicos 
enfileirados e lubrificados 
com verbas na Assembleia 
Legislativa estadual. Quem 
pode mais, chora menos. 

O governador se apresen-
ta como um homem religio-
so, fotografado em missas,  
sempre de paletó e gravata 
e não abandona o ritual do 
cargo jamais. Anda sempre 
cercado por policiais e sua 
confortável mansão tem 
sempre uma viatura para 
proteger a primeira dama 
e os seus filhos. Nada tem 

a temer. Construiu um bom 
empreendimento industrial, 
tem participação societária 
em várias empresas, e mes-
mo na televisão. Além disso 
tem as polpudas verbas pu-
blicitárias para convencer 
veículos ao seu favor. 

É verdade que nem to-
dos, um grupo jornalístico 
faz-lhe oposição cerrada e 
divulga em seus editoriais 
coisas desabonadoras a 
respeito do chefe do execu-
tivo paulista.   Usa adjetivos 
pesados e não esquece sua 
origem e como amealhou a 
grande fortuna que possui.

O presidente tem o apoio 
dos militares. Ele foi guinda-
do ao posto para combater 
a corrupção e inviabilizar a 
transformação em um país 
comunista como Cuba. Pelo 
menos é isso que diz sempre 
tem oportunidade de jun-
tar apoiadores no palácio 
presidencial e não raro se 
deixa fotografar cercado 
pelas mais altas patentes do 
exército. A crise chega a um 
ponto insuportável. 

O presidente marca uma 
reunião do ministério e as-
sina e anuncia a cassação de 
vários políticos, entre eles o 
do governador de São Paulo. 
A cassação é apoiada no 
Ato Institucional 2, baixado 
com o objetivo de blindar o 
regime e estabelece eleições 
indiretas para presidente e 
dá carta branca para que 
Castelo Branco casse os di-
reitos políticos de qualquer 
cidadão. 

Faltam oito meses para 
que Adhemar de Barros 
complete o mandato. Foi um 
dos articuladores do golpe 
civil-militar que depôs o pre-
sidente eleito João Goulart. 
Mal sabia que  seria vítima 
de um regime discricionário 
que ajudou a enredar. Perde 
o palácio mas não a fama. 
Ainda é lembrado, mesmo 
fora da política, como o 
Rouba mas Faz.   

 
(*) - É editor chefe e âncora do Jorna 
da Record News o primeiro em multi 
plataforma (www.herodoto.com.br). 

Heródoto Barbeiro (*)

Ou um ou outro Dicas para quem quer iniciar a 
venda online rapidamente

Com a situação que o mundo 
passa, a Organização Mundial 
da Saúde mantém o alerta 

para que todos permaneçam em casa, 
ainda por tempo indeterminado. Por 
isso, principalmente para você que 
ainda não está presente na internet, 
o especialista Ed Carlos Amancio, ge-
rente de e-commerce da consultoria 
de inovação digital Go.K, dá algumas 
dicas para que o seu negócio não so-
fra tanto e possa continuar vendendo 
nesse período:

Utilize plataformas prontas
Plataformas de vendas como o 

Mercado Livre podem ser uma boa 
alternativa para comercializar qual-
quer tipo de produto. É possível criar 
uma conta grátis, usar os meios de 
pagamento já inclusos e o serviço de 
logística dos Correios, tudo de forma 
integrada. O maior trabalho neste 
caso será cadastrar os produtos. Aqui 
é indicado focar naqueles com mais 
estoque ou maior valor. O importante 
é aproveitar as milhares visitas diárias 
que o portal recebe.

Crie formas de divulgação digital 
Vídeos no YouTube, posts no Ins-

tagram e Facebook são meios que 
ajudam a chegar mais rápido até o 
público. Atendimento via WhatsApp 
é uma ótima alternativa, ainda mais 
para aqueles que mantém um contato 

mais próximo com o cliente. Alguns 
mercados de bairro estão usando esta 
estratégia, divulgando um número 
exclusivo para esse atendimento e 
fazendo entregas no entorno do bair-
ro. Já o Facebook possui 
mais de 100 milhões de 
contas ativas e mantém 
uma área exclusiva de 
Marketplace, além ferra-
mentas de anúncio para 
seus usuários.

Facilite as formas de 
pagamentos

Esse item pode ser cru-
cial para o cliente comprar 
ou não. Ainda mais numa 
época em que as pessoas 
estão evitando inclusive 
bancos e ficando com 
menos dinheiro vivo na 
carteira. Uma pesquisa re-
alizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas e Serviço de Pro-
teção ao Crédito mostra 
que 69% dos brasileiros 
parcelam as compras no cartão de 
crédito. Com isso, o importante é dar 
várias opções de pagamento online, 
como PayPal, MercadoPago, PagSegu-
ro, entre outros, além de fechar con-
vênios fáceis e rápidos com parceiros.

Ofereça maneiras alternativas de 
entrega

Considerada um dos pilares do co-

mércio online, já que todos esperam 
receber suas compras em perfeito 
estado e dentro do prazo estipula-
do, são várias as formas disponíveis 
atualmente. Como Correios e trans-

portadoras estão man-
tendo seus serviços em 
funcionamento durante 
a pandemia, são duas 
opções bastante utiliza-
das. Outras opções são 
a entrega por motoboy, 
que agiliza o processo, 
utilizar veículo próprio 
ou bicicleta, dependendo 
da distância, o que pode 
gerar uma boa economia 
ao final do dia. E, para 
aqueles que conseguem, 
oferecer o frete grátis 
nessa situação pode in-
centivar ainda mais as 
vendas. 

Para quem quer usar 
esse período e prepa-
rar seu e-commerce

Para se preparar para 
vender profissionalmente na inter-
net, o ideal é iniciar a implantação 
de uma página exclusiva na internet 
para vendas online. Essa implantação 
costuma demandar um prazo médio 
de 3 a 6 meses, o que pode ser uma 
oportunidade para os comerciantes 
iniciarem todo o planejamento e a 
implantação de seus e-commerces 
sem correria.

São Paulo, sexta a segunda-feira, 10 a 13 de abril de 2020 Negócios2 Negócios
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Uma das coisas que a Covid-19 mostrou para o varejo em geral, independentemente do porte, é a 
importância de ter um e-commerce e chegar até o cliente de forma online. Segundo dados recentes 
divulgados pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), algumas lojas virtuais já 
registraram alta de mais de 180% em transações nas categorias de alimentos e saúde. Para outros 
segmentos, calcula-se crescimento médio de 30%.

“Vídeos no 
YouTube, posts 
no Instagram 
e Facebook 
são meios que 
ajudam a chegar 
mais rápido 
até o público. 
Atendimento via 
WhatsApp é uma 
ótima alternativa, 
ainda mais para 
aqueles que 
mantém um 
contato mais 
próximo com o 
cliente.”

News@TI 

Startup oferece aplicativo de troca de 
mensagens gratuitamente para escolas

@O ClassApp liberou o 
acesso gratuito em seu 

sistema por 2 meses por conta 
da pandemia. O acesso na 
plataforma é limitado, mas 
permite que as instituições de 
ensino de todo o país, possam 
interagir com a família de for-
ma prática e simples. O nome 
do projeto é ClassApp Portas 
Abertas. Criada em 2014, a Startup possui cerca de 650 instituições 
de ensino como clientes em seu portfólio em todo o Brasil, engajando 
mais de 500 mil pais e alunos na rotina escolar e sendo reconhecida 
nacionalmente pela qualidade, segurança e eficiência em facilitar a 
conexão e o relacionamento entre as escolas e as famílias, através de 
uma comunicação simples, prática e ágil. O app torna-se um recurso 
importante em meio ao distanciamento físico atual nas escolas parti-
culares e públicas(https://www.classapp.com.br/portas-abertas)

E-commerce de assinaturas para apoiar 
movimento ‘Fique em Casa’

@A LifeApps, empresa do Grupo Máxima responsável por soluções 
para o comércio on-line, acaba de lançar o recurso de vendas por 

assinaturas em sua plataforma de e-commerce. Este modelo permite 
aos lojistas disponibilizar no universo on-line a venda recorrente de 
um item utilizado com frequência pelos consumidores. Com essa opção 
de compra, o cliente define os produtos, a quantidade e a recorrência 
que precisa assinar, de acordo com a sua demanda. Para as empresas 
que ainda não podem avançar com essa modalidade de compra porque 
não têm uma operação on-line, a LifeApps propõe-se a implementar a 

loja virtual em 15 dias e com 20% de desconto, condições válidas até 
o final de abril. “Neste momento de união e combate à proliferação do 
Coronavírus, nos reunimos em busca de uma contribuição ao mercado, 
tanto para o varejo quanto para a indústria e o atacado. O cliente não 
precisa sair de casa e as lojas não precisam receber seus vendedores 
no ponto de venda”, explica Rafael Martins, CEO da LifeApps.

Digisystem e Netskope assinam uma parceria

@A Netskope, fabricante de soluções de segurança para a nuvem, 
acaba de anunciar a parceria com a Digisystem para distribui-

ção do seu portfólio completo em todo território nacional. No atual 
cenário global, que prioriza o modelo home office, essa parceria 
representa uma união de esforços para ajudar as empresas a imple-
mentar processos de transformação digital de forma segura, a todo 
momento e a partir de qualquer local ou dispositivo, permitindo o 
acesso a sítios Web, Nuvem (SaaS/IaaS/PaaS) e Aplicações no centro 
de dados tradicional com segurança (https://www.digisystem.com.
br/) ou (www.netskope.com).

Plataforma gratuita para gerar vendas e 
capital de giro para pequenos negócios

@A Todo Cartões, startup que opera cartões, desenvolveu uma 
versão da tecnologia adaptada para os pequenos negócios para 

que o repasse financeiro ocorra de forma rápida e eficiente, para 
manter em pé toda a cadeia produtiva do varejo e consumo. Gratuita, 
o objetivo da plaforma é contribuir para que os microempreendedores 
possam gerar vendas antecipadas e ter capital de giro para enfrentar a 
crise sem ter que fechar as portas. Os empreendedores interessados 
em participar devem se cadastrar no site www.todospresentes.com.
br/cadastro. Com isso, os cartões-presente do estabelecimento são 
disponibilizados em www.todospresentes.com.br e o lojista recebe um 
link único para compartilhar com seus clientes.

ricardosouza@netjen.com.br
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Ed Carlos Amancio, gerente de 
e-commerce da consultoria 
de inovação digital Go.K.
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Startup cria robô 
para treinar humano

A startup Goowit, que 
funciona como rede social 
gratuita de emprego, une In-
teligência Artificial e People 
Analytics para a recolocação 
profissional, está lançando 
o Sherrpy, o mentor virtual 
de carreira que vai auxiliar o 
usuário a definir os objetivos 
pessoais, profissionais além 
de desenvolver métodos 
para atingir o objetivo.

Nesse período de confina-
mento, o robô vai oferecer 
cursos, treinamentos para 
quase 100 competências, 
técnicas, comportamentais 
e de liderança. “Será uma 
trilha de aprendizagem para 
o usuário desenvolver cada 
uma delas para que alcance 
seus objetivos", afirma Dei-
bson Silva, CEO da startup 
Goowit, ao comentar que é 
uma ferramenta de direcio-
namento indispensável para 
este momento de confina-
mento, principalmente para 
quem precisa de orientação 
profissional, transição de 
carreira e até mesmo se 

preparar para uma possível 
perda do emprego pós Co-
vid-19, finaliza.

Ao todo, foi investido R$ 1,4 
milhão no desenvolvimento 
de tecnologias e parcerias 
(como LinkedIn e Udemy) 
para compor a rede social, e a 
expectativa é que a Goowit se 
torne um unicórnio (empresa 
que atinge R$ 1 bilhão em fatu-
ramento) até 2022. O acesso 
será gratuito para os usuários, 
enquanto as empresas deve-
rão pagar mensalidades após 
algum período para utilizar as 
ferramentas.
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Se o mundo 
mudou, temos que 

mudar também

Sobre o que falar 
a respeito da 
pandemia da 
COVID-19 para 
agregar algum valor 
a vocês? 

Muitos dizem que 
o melhor é reco-
nhecer a gravi-

dade da crise e seguir as 
orientações médicas. Por 
ora, isso é o que está ao 
nosso alcance. É questão 
de saúde. Isso é um fato. 
Mas a correlação entre 
a crise que vivemos e os 
outros aspectos de nossa 
vida é inevitável. Contudo, 
ao contrário de outras situ-
ações, onde crises levam a 
oportunidades, essa, rela-
cionada com vida e morte, 
causa medo e pessimismo. 

Na medida em que a crise 
avança – e isso é inexorável 
– o pânico e a depressão se-
rão os próximos passos. O 
mundo mudou de repente. 
E a gente precisa se acos-
tumar com isso e seguir em 
frente. A casa não caiu, e 
a gente não pode deixar 
que ela caia. Ao mesmo 
tempo que os profissionais 
de saúde trabalham para 
combater o vírus, não dei-
xar as pessoas adoecerem 
ou cuidar das que já estão 
contaminadas, nós, que 
trabalhamos em outras 
áreas, temos a obrigação 
de manter essa casa em pé. 

De nada adiantará todo 
o esforço para tratar as 
pessoas e mantê-las vivas 
se a casa cair sobre elas. A 
metáfora da casa significa 
não só tratar da doença e 
dos doentes, mas manter 
a todos em condições de 
viver. Para isso, a economia 
precisa girar ou então o 
cenário ficará pior do que 
está. Otimismo e vontade 
de levar em frente é exaltar 
a necessidade de continuar 
vivendo. É preciso respeito 
e atenção com a situação, 
mas temos que evitar a 
paralisia e o imobilismo.

Quem trabalha com con-
sultoria e tecnologia, como 
eu, tem um papel impor-

tante nesse novo mundo. 
Como cidadãos, cumprir 
as determinações das 
autoridades de saúde, e 
como profissionais ajudar 
com nossa experiência, 
conhecimento e ferramen-
tas tecnológicas, manter a 
roda em movimento. Como 
fazer isso? Basta vermos 
onde nossas atividades po-
dem colaborar e colocá-las 
à disposição das empresas 
para que elas não parem. 

Se trabalhar em casa é a 
solução, vamos ensinar e 
disponibilizar ferramentas 
para que se possa trabalhar 
em casa da melhor forma. 
Se a logística é caminho 
crítico, vamos colocar as 
plataformas de tecnologia 
à disposição das empresas 
e da população. São exem-
plos entre tantos outros. 
Mas temos que aceitar que 
faremos isso ganhando o 
mínimo e investindo no 
futuro.

Mas existem meios 
termos. É só olharmos os 
negócios sob uma outra 
perspectiva: sobreviver 
para manter as paredes 
e as vigas que sustentam 
nossa economia. Só as-
sim continuaremos a ter 
casas para morar agora 
e quando a crise passar. 
Mas para isso temos 
muitas coisas para rever 
como cidadãos, profis-
sionais, executivos ou 
empreendedores. E que 
seja rápido. Não temos 
tempo e temos que ser 
cirúrgicos indo direto aos 
pontos críticos.

Assim, entre oportuni-
dades e oportunismos, 
faces da mesma moeda, 
é necessário que cada um 
continue a fazer o seu pa-
pel da melhor forma possí-
vel e exercitar a tolerância 
para entender que não dá 
para fazer as coisas como 
poderíamos em outras cir-
cunstâncias e nem ganhar 
tanto quanto merecemos.

 
(*) -  É CEO da Doxa Advisers, 
professor de Pós-Graduação 

na Business School SP, especialista 
em Transformação Digital, 

em vendas, experiência do cliente 
e ambientes colaborativos.

Enio Klein (*)

www.netjen.com.br
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D - 1 Milhão de Máscaras
 Pesquisadores da USP testam os materiais que serão usados na pro-
dução de máscaras para prevenir a transmissão do vírus da Covid-19. 
Os estudos indicaram as matérias-primas mais adequadas para a 
proteção de profissionais de saúde e da população em geral, com 
eficiência de até 97% na retenção do vírus. Os resultados são frutos 
do projeto “(respire!”, coordenado pelo Centro de Inovação da USP), 
que produzirá 1 milhão de máscaras para 8 mil profissionais em hos-
pitais, por meio de grupos e cooperativas de costureiras mobilizadas 
pela empresa Tecido Social. As recomendações estarão disponíveis 
para indústrias, ONGs e pessoas interessadas em produzir máscaras 
caseiras com bom nível de proteção. 

E - TI para Mulheres
As organizações vêm criando iniciativas para que as pessoas possam 
se ocupar durante o período de quarentena. Um desses projetos é 
o AceleraDev C# Women, parceria entre a ClearSale, empresa líder 
em soluções antifraude, e a Codenation, especializada em seleção e 
capacitação para  o setor de tecnologia. É uma oportunidade para as 
mulheres que buscam se capacitar em programação e encontrar uma 
oportunidade de fazer parte da equipe de tecnologia da ClearSale ao 
final do programa. As inscrições, com foco em profissionais mulheres 
da Grande São Paulo e Capital, estão abertas em:  (https://www.code-
nation.dev/aceleradev/csharp-sp-4/?utm_source=awareness-csharp-sp- 
4&utm_medium=press-release&utm_campaign=inscricoes].

F - JBS Anuncia Contratação
A JBS está oferecendo 3 mil vagas de empregos, entre postos de tra-
balho diretos e indiretos. As vagas fazem parte do plano de admissões 
da companhia em todas as regiões do país. A empresa opera mais de 
130 unidades alocadas em cerca de 100 municípios brasileiros, sendo 
que em mais de 70% deles é a principal empregadora. Para garantir 
a saúde e segurança nas suas fábricas,  a empresa adotou uma série 
de medidas que seguem as orientações e protocolos da OMS, do 
Ministério da Saúde, dos governos estaduais e prefeituras. As vagas 
disponíveis podem ser acessadas por este link (https://www.vagas.
com.br/empregos/jbs).

A - Consultoria a Médicos 
Com o objetivo de dar suporte aos médicos durante o combate à pan-
demia da Covid-19, a PwC Brasil oferece, em caráter pro bono, seus 
serviços de consultoria tributária. A ideia é que eles tenham todo o 
apoio necessário no preenchimento de suas declarações do Imposto 
de Renda e possam tirar suas dúvidas por meio de uma assessoria 
especializada. Direcionado para médicos atuantes nas cidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro, que estejam diretamente envolvidos no 
combate à Covid-19 e não disponham de assessoria especializada, o 
atendimento será feito de forma virtual, entre os dias 13 de abril e 
26 de junho, por meio de sessões pré-agendadas. Mais informações: 
(www.pwc.com.br). 

B - Vinhos e Destilados
O Concurso de Vinhos e Destilados do Brasil, cuja realização estava 
inicialmente prevista para este mês, foi reprogramado. A premiação, 
que acontece ininterruptamente desde 2001, acontecerá entre os 
dias 6 e 8 de outubro, no Bourbon Atibaia Resort, em Atibaia, cerca 
de 70 km da capital paulista. Os jurados avaliarão às cegas as cerca 
de 400 amostras de vinhos, espumantes e destilados, dentre os quais 
se destaca a brasileiríssima cachaça.  O júri é constituído de jorna-
listas especializados, do Brasil e do exterior, formadores de opinião, 
blogueiros e autores, além de enólogos, produtores e professores 
de enologia. Outras informações: (www.vinhosedestiladosdobrasil.
com.br).

C - Safra Solidário
O Banco Safra, que na semana passada comunicou a doação de R$ 20 
milhões para ajudar hospitais públicos a atenderem maior número de 
pacientes da Covid-19, está doando, numa segunda fase, mais R$ 10 
milhões para ajudar outros hospitais filantrópicos e Santas Casas na 
ampliação de leitos e na compra de equipamentos e insumos para socor-
rer pacientes do Coronavírus. O Safra segue apoiando projetos voltados 
às pessoas mais necessitadas e essas doações serão feitas diretamente 
às entidades. O Safra tem recebido inúmeros pedidos, além dos que já 
apoia normalmente, e na medida do possível procura engajar-se aos 
mais urgentes.

G - Mercado Financeiro
O Young Women in Investment é uma iniciativa pioneira voltada para 
mulheres universitárias interessadas em atuar no mercado financeiro, 
que tem como objetivo ampliar os espaços dedicados às mulheres 
nesse mercado. CFA Society Brazil lidera a iniciativa e oferece um 
curso gratuito, de alto padrão, para 35 jovens em julho deste ano a 
fim de capacitá-las a entrar no mercado financeiro mais preparadas 
e confiantes para enfrentar os desafios da área. Elas participarão de 
um programa de estágio remunerado após cumprirem a carga horá-
ria mínima do treinamento. Inscrições e mais informações: (https://
youwin.org.br/).

H - Adote uma Família
Em tempos desafiadores, união, solidariedade e espírito coletivo 
prometem fazer a diferença. A plataforma Conecta Vidas, está co-
nectando pessoas que possam adotar famílias de baixa renda pelo 
período de três meses, alinhado com o pico estimado da pandemia. 
A iniciativa é do evento Connectors, com apoio da Associação 
Brasil2050, com o objetivo de auxiliar o maior número possível de 
famílias em situação de vulnerabilidade e promover refeição aos 
que estão em situação de rua. A plataforma já possui 1200 famílias 
cadastradas entre São Paulo e Rio de Janeiro. Saiba mais em: (www.
conectavidas.com.br).

I -  Intercâmbio no Futuro
Apesar da sociedade estar vivendo uma reclusão, o momento pode 
abrir oportunidades para se aperfeiçoar nos estudos para quem 
deseja fazer um intercâmbio no futuro ou assim que tudo se nor-
malizar. A Cebrusa investe na educação a distância para aperfeiçoar 
os alunos, so oferecer aulas online de idiomas, assim como também 
disponibiliza a série ‘Seu Futuro Canadá’, um programa no qual en-
sinamos como o candidato pode sair do Brasil e morar legalmente 
no Canadá. Inscrições e mais informações (https://www.instagram.
com/danielmbraun/). 

J - Relacionamento com Cliente  
A BIC, líder mundial em artigos de papelaria, acendedores e lâminas, 
promoveu uma transformação digital na área de vendas e backoffice, 
englobando uma mudança de cultura de vendas e a adoção de tecnolo-
gias. Como parte da transformação digital, a BIC implementou solução 
Sales Cloud da Salesforce, líder global em CRM, para suporte ao trabalho 
das áreas. Com a implementação, a BIC obteve um aumento de 90% na 
velocidade de entrada de pedidos, tempo entre o vendedor registrar o 
pedido no sistema e ele ser faturado, resultando em uma queda de 24h 
úteis para apenas 2 horas. Outras informações: (www.salesforce.com.
br)  e (www.bicworld.com).

É assim que se encontra 
o Brasil na quaren-
tena e, com isso, o 

número de vendas nos e-
-commerces aumentaram 
mais de 40% comparado 
ao mesmo período do ano 
passado, segundo a Câma-
ra Brasileira de Comércio 
Eletrônico. Com isso, as 
empresas de logística e os 
e-commerces estão tendo 
que trabalhar muito mais 
do que era esperado para o 
mês e com tanto pedido, elas 
podem acabar se perdendo, 
o que pode se tornar uma 
bola de neve. 

A Pitney Bowes, multi-
nacional especializada em 
soluções de logística, en-
comendas e pacotes, está 
disponibilizando toda a 
expertise em gestão de logís-
tica, para ajudar pequenas, 
médias e grandes empresas 
a lidar com o tamanho da 
demanda. 

O número de vendas nos e-commerces aumentaram mais de 40% 
comparado ao mesmo período do ano passado.
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Um dos mais afetados pela pandemia de 
Coronavírus, o setor de turismo perdeu R$ 
11,96 bilhões em volume de receitas somen-
te na segunda quinzena de março, segundo 
estimativas da Confederação Nacional do 
Comércio(CNC) – uma queda de 84% no fa-
turamento em relação ao mesmo período de 
2019. Somado ao prejuízo de R$ 2,2 bilhões 
na primeira metade de março, o setor já per-
deu mais de R$ 14 bilhões desde o início da 
crise. Os prejuízos já sofridos pelo setor têm 
potencial de reduzir 295 mil empregos formais 
em apenas três meses.

Ao longo de março, a intensificação de 
medidas visando a redução do ritmo de 
expansão da Covid-19, como o isolamen-
to social e o fechamento das fronteiras a 
estrangeiros em diversos países, reduziu 
drasticamente o fluxo de passageiros em 
todo o mundo. Com isso, o Brasil registrou 
uma taxa de cancelamento de voos inédita: 
considerando os 16 maiores aeroportos do 
País, responsáveis por mais de 80% do fluxo 
de passageiros, as taxas de cancelamento de 
voos nacionais e internacionais saltaram de 
uma média diária de 4% nos primeiros dias de 
março para 88% até o final daquele mês. Já 
o número de voos confirmados diariamente 
recuou 91% – em relação à última semana 
de fevereiro.

Os quatro aeroportos que atendem dire-
tamente às regiões metropolitanas do Rio 
de Janeiro e de São Paulo – principais focos 
da doença no Brasil – registraram taxas de 
cancelamento superiores a 80% no fim de 

Os prejuízos já sofridos pelo setor têm 
potencial de reduzir 295 mil empregos em 

apenas três meses.
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6 meses de 
carência em 
financiamentos 
imobiliários

A Caixa anunciou ontem 
(9) novas medidas para o 
mercado de crédito imobi-
liário, como carência para 
novos financiamentos, au-
mento do tempo de pausa 
nos contratos e renegocia-
ção de dívidas, tanto para 
pessoas físicas quanto para 
as construtoras. No total, 
as ações representam R$ 
43 bilhões em recursos no 
mercado imobiliário nos 
próximos meses. As medi-
das serão válidas a partir da 
próxima segunda-feira (13).

O presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, disse que 
as medidas poderão bene-
ficiar mais de 5 milhões de 
famílias e preservar cerca de 
1,2 milhão de empregos. E 
que há um compromisso das 
construtoras de não demitir, 
ao renegociar os contratos 
com o banco. “Não aceita-
mos demissão. Queremos 
o maior tipo de proteção 
para os funcionários. É o 
equilíbrio entre a questão 
de preservação de saúde e 
a questão econômica, que 
evita as demissões” (ABr).

Aumento nas compras online muda 
rotina da logísticas e e-commerces

Lojas fechadas, supermercados com horários reduzidos, padarias, lanchonetes e restaurantes somente 
pedidos para retirada ou online

fácil treinar e já colocar na 
operação. O treinamento 
de um funcionário novo de-
manda tempo, o que, infe-
lizmente, os e-commerces 
e empresas de logística não 
estão tendo no momento. 
Além disso, os equipamen-
tos permitem que o número 
de produtos embalados, 
pesados,  identif icados 
e enviados, dupliquem, 
deixando a operação mais 
rápida e dinâmica. 

"Com o mesmo número 
de funcionários que já estão 
treinados, e conhecem muito 
bem a operação, é possível 
duplicar o número de produ-
tos a serem enviados e, ainda, 
sem erro, preocupações ou 
danos, porque a tecnologia 
deixa tudo ajustado e permi-
te que saiam mais entregas 
no mesmo dia", finaliza o 
presidente. Fonte e mais 
informações: (www.pitney-
bowes.com/br).

"Disponibilizamos solu-
ções simples e eficientes 
para o manuseio de pacotes 
e encomendas, soluções 
feitas sob medida para cada 
necessidade e oferecendo 
integração aos mais diver-
sos sistemas. Elas garantem 
mais velocidade, segurança 
e eficiência", afirma Silvio 

Maemura, CEO da compa-
nhia no Brasil. 

Os produtos e soluções 
desenvolvidos pela mul-
tinacional são muito indi-
cados para este momento, 
porque além de o Brasil 
estar enfrentando uma 
escassez de mão de obra, 
quando se encontra, não é 

Somente em março, turismo 
perdeu R$ 14 bilhões com crise

março. Os aeroportos de Goiânia e Salvador, 
por sua vez, chegaram a zerar o tráfego aéreo 
em determinados dias do mês passado. De 
acordo com o presidente da CNC, José Roberto 
Tadros, o setor de turismo é diretamente afe-
tado pelas ações necessárias para prevenção 
ao Coronavírus, como a impossibilidade de 
viagens, reservas e visitações. 

"Essa perda histórica acontece devido à 
elevada correlação positiva entre o fluxo de 
passageiros e a geração de receitas no turismo. 
As atividades econômicas que compõem os 
setores representados pela CNC dependem 
da circulação de mercadorias e consumido-
res e, por isso, são os que apresentam maior 
potencial de impacto negativo", afirma. O 
economista da CNC responsável pelo levan-
tamento, Fabio Bentes, chama atenção para 
o impacto que a paralisação das atividades 
econômicas provocará no ainda elevado nível 
de desemprego (Gecom/CNC).
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Luiz Eduardo de Carvalho – Patuá – Não, 
não, o título da ótima obra, não se refere nem 
pretende criar ilações aos acontecimentos políticos 
conhecidos. Algumas de suas passagens, esbarram 
no tema. O autor consegue mostrar o quanto pode 

acontecer em uma só noite, nas vidas de muitas pessoas. 
O pano de fundo é a preparação para a festa junina de São 
João. Vidas que se cruzam, interesses se chocam, corpos que 
se unem, enfim, um cipoal dramático de ocorrências que se 
fundem, aparentemente sob a égide da grande fogueira. Efi-
cazmente diferente.

Quadrilha

Alexandra Vieira de Almeida – Penalux – 
Essa “menina” escritora  é mesmo um estrondo! 
Novamente ataca uma problemática com dedi-
lhar de fada e muita sensibilidade. Carregando 

bandeira, sem ferir melindres, ou exacerbar, o que poderia 
destoar , seguiu um curso reto, sem desvios, com poemas, 
nem sempre rimados, todavia bem focados, conseguiu 
numa alusão Yin e Yang, aproximar antagonismos. Cálida e 
mansamente, tal qual água mole em pedra dura, penetrou 
num âmago, nem sempre receptivo: Negritude! Que está 
em todo nosso derredor , não só nas tintas das palavras, 
tal qual o branco e demais cores. Poemas belíssimos que 
dão notas às cores e denotam brilhantismo da poetisa, sem 
obviedades. Sucesso!

A Negra Cor das Palavras

Nicodemos Sena – Letra Selvagem – Nicode-
mos, Mocorongo de boa cepa, encanta seus leitores 
com essa prosa caipira, que certamente levará a 
sonhar o mais rígido dos leitores (as). Um folclore 

digno de representar nossa cultura de raiz. A trilogia metafórica, 
na qual urdiu a história,  é algo meio que fora da curva, refle-
tindo a nítida genialidade do paraense. Sonho, religião e outros 
ingredientes “alucinatórios” permeiam suas poucas páginas. 
Certamente agradará adolescentes e adultos.

A Mulher, o Homem e o Cão

Denilson Monteiro – Matrix – Normal e infeliz-
mente os compositores de grandes e imortais músicas 
não são mencionados.  O emérito biógrafo fez questão 
de trazer ao mundo um dos maiores compositores 

que esse pais conheceu e ainda pode conhecer, pois vivo está. 
Trata-se de Fred Galvão, reconhecido, respeitado no universo 
musical. Profissional multifacetado, responsável por grandiosos 
sucessos, toca bem vários instrumentos. Sua vida é relatada em 
minudências extravagantes. Sua juventude num cenário carioca, 
onde “tudo” acontecia, foi devidamente explorada. Fico a imaginar 
os deliciosos momentos do biógrafo com seu biografado. Uma 
vida cheia de emoções e felizes coincidências, a começar pelo 
título,  afloram em páginas com tinta fluida. Uma vida emocionante 
contada com requinte, como deveria ser. Uma justa e necessária 
homenagem, particularmente porque ele faz parte de um universo 
muito nobre rico, que a todos encanta. Deve ser lido por jovens 
e por apreciadores de boa música e seus personagens.

Invadindo o Ensaio com Fred 
Falcão

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!
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

Os donos do Brasil

No geral, a 
humanidade 
permanece alheia ao 
significado da vida e 
suas leis

No livro Os Donos 
do Poder, partindo 
das origens portu-

guesas de nosso patronato 
político, Raimundo Faoro 
demonstra como o Brasil 
foi governado desde a co-
lônia por uma comunidade 
burocrática que acabou por 
frustrar o desenvolvimento 
de uma nação indepen-
dente sempre permitindo 
a preponderância de inte-
resses externos favorecida 
por agentes públicos cor-
ruptos que só pensam nos 
interesses próprios. Sua 
análise abarca o longo pe-
ríodo que vai da Revolução 
Portuguesa do século XIV 
até a Revolução de 1930 
no Brasil. 

Do Brasil colônia até a 
tomada do poder por Ge-
túlio Vargas, perdurou a 
mesma estrutura político-
-social que resistiu a todas 
as transformações funda-
mentais e aos desafios mais 
profundos de um mundo 
em transformações acele-
radas. No entanto, após o 
suicídio de Getúlio Vargas, 
um grupo foi se articulando 
e aos poucos reassumiu o 
controle do país e, com o 
auxílio das comunicações, 
foi dopando a população 
com demagogia e ilusões 
que acabaram engessando 
o país com atraso, dívidas 
e despreparo. 

Para Faoro, a renovação 
só virá através dos “nega-
tivamente privilegiados em 
relação à minoria dominan-
te”, afirmando que enquan-
to houver a reprodução do 
estamento burocrático, 
não surgirão condições 
para o desenvolvimento do 
capitalismo industrial. O 
que se espera é que esses 
“negativamente privilegia-
dos” se conscientizem da 
dominação estamental e 
forcem uma evolução ampla 
da nação. 

Surgiu um grupo cujos 
membros pensam e agem 
com os mesmos objetivos, 
um círculo fechado para o 
exercício do poder e para 
desfrutar o butim, as rique-
zas, as benesses do poder, e 
que perdura até nossos dias 
e lutam com todos os meios 
para que nada atrapalhe 
seus planos de domínio do 
país. Não surgiu uma Nação 
para o povo e, sim, para a 
perpetuação do poder da-
queles que se posicionaram 
como donos do Brasil e de 
sua população. 

A alternativa se encon-
traria no livre desenvolvi-
mento de um capitalismo 
industrial que ensejaria a 
criação de uma sociedade 
nacional conscientizada, 
apta a desenvolver “uma 
cultura genuína”. Mas com 
a política de valorização do 
real na base de juros eleva-
dos por período de quase 
trinta anos a indústria foi 
desaparecendo e com ela 
a experiência técnica. Os 

importados eram baratos, 
mas não havia mais empre-
gos. Hoje invoca-se tudo no 
exercício do poder, mas são 
criações humanas. 

Nem os profetas, nem 
Jesus Cristo criaram reli-
giões. No geral, a humani-
dade permanece alheia ao 
significado da vida e suas 
leis. Mais do que ideolo-
gias teóricas e religiões, o 
pano de fundo dos gestores 
públicos e seres humanos 
deveria ser a busca do 
aprimoramento da espécie 
e a continuada melhora das 
condições gerais de vida. Na 
China, a região de Shenzen, 
com mão de obra barata, 
seriedade na gestão, câm-
bio depreciado, produziu 
para o mercado externo e 
acumulou dólares. 

No Brasil, foi criada a 
zona franca de Manaus, 
que ajudou a proteger a 
região com um monte de 
incentivos, câmbio favo-
recido para importar com 
financiamento especial, 
mas virou corredor de im-
portados e ainda precisou 
do xerife Romeu Tuma para 
coibir um brutal desvio de 
dólares. A amizade ver-
dadeira é um sentimento 
nobre que se preocupa com 
o futuro da pessoa amiga. 
Hoje as relações pessoais 
ou internacionais surgem 
na base de interesses mú-
tuos, ou na expectativa de 
que uma pessoa possa ser 
útil para que outra possa 
alcançar os seus objetivos, 
com sedução ou corrupção. 

Como os interesses estão 
em constante mudança, as 
amizades também. Mas o 
extremo dessa situação 
é quando há o chamado 
“pato” envolvido na falsa 
amizade. Isso vai além da 
diplomacia, pois envolve 
bajulação e prestatividade 
que desaparecem uma vez 
alcançado o alvo, o benefí-
cio próprio. 

A quem interessam as 
consequências econômicas 
negativas do Coronavírus? 
O mundo continua preci-
sando de comida. O Brasil 
pode e deve produzir, 
vender com preço justo 
e aplicar os resultados na 
melhora geral. 

Há união do povo no 
combate ao vírus, mas os 
políticos permanecem em 
sua campanha tenebrosa 
para conservar o poder. 
As pessoas têm um pres-
sentimento de que a crise 
vai passar, mas ao término 
dela o aumento da pobreza 
estará bem nítido. O Brasil, 
fragilizado há décadas, es-
tará mais frágil ainda diante 
das sombrias cobiças. Dos 
pobres, a globalização só 
retira, mas indica que é hora 
para aproveitar os talentos 
que cada país possui para 
produzir mais internamen-
te. Coragem Brasil.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
realiza palestras sobre qualidade 

de vida. É autor dos livros: Nola – o 
manuscrito que abalou o mundo; 

2012...e depois?; Desenvolvimento 
Humano; O Homem Sábio e os 

Jovens; A trajetória do ser humano 
na Terra – em busca da verdade e da 

felicidade; e O segredo de Darwin - 
Uma aventura em busca da origem da 

vida.  E-mail: (bicdutra@library.com.
br); Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ERIC GOMES DA SILVA, profissão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/08/1993, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Eduardo Gomes da Silva e de 
Jussara Lucas Silva. A pretendente: LETÍCIA BARBOSA, profissão: biomédica, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/09/1993, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Gilmar Barbosa e de Lindinalva 
Santos Barbosa.

A utilização das redes sociais 
já é um passo.
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Mas, como sobreviver 
a essa quantidade 
de novos players e 

conseguir manter-se em um 
mercado tão competitivo? 

O primeiro passo para os 
empreendedores é entender 
o que, de fato, diferencia 
uma startup de uma micro ou 
pequena empresa. "Ter uma 
grande ideia não é suficiente, 
o empreendedor deve enten-
der que o negócio precisa 
ter um cunho tecnológico e 
que permita ganhar escala a 
curto prazo", explica Marce-
lo Tadeu Cometti, diretor da 
HSM University. Pensando 
nisso, o executivo elencou 
três passos importantes que 
os empreendedores devem 
levar em conta na concepção 
do negócio. 
	 •	Formalização - O pri-

meiro passo é registrar 
a startup, formalizando o 
negócio e seus sócios. O 
ideal é que seja constru-
ída de forma societária, 
no qual cada empreen-
dedor saiba exatamente 
suas obrigações legais. 

O negócio precisa ter um cunho tecnológico 
que permita ganhar escala a curto prazo.
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Os principais passos para a concepção 
e desenvolvimento de uma startup

O Brasil fechou 2019 com mais de 12 mil startups, segundo a Associação Brasileira de Startups (Abstartups), 
resultando um crescimento de 27% em relação a 2018, quando eram 10 mil empresas. E 20 vezes maior do 
que em 2011

da startup é essencial 
para o empreendedor, 
principalmente, quando 
a startup participa, por 
exemplo, de uma rodada 
com investidores. Já que 
essa é uma das únicas 
maneiras de comprovar 
os números dos negócios 
e uma importante ferra-
menta para os investido-
res e anjos. 

No geral, ter uma asses-
soria jurídica e uma visão 
do negócio 360 é essencial 
para o desenvolvimento das 
startups e de seus empreen-
dedores. "Estamos diante de 
um novo modelo de negócio 
que apesar de acessível e 
escalonável, é necessário 
traçar uma estratégia cons-
ciente e estruturada e que 
seja regulamentada dentro 
dos termos jurídicos. Além 
disso, o empreendedor pre-
cisa conhecer a fundo o seu 
mercado e concorrentes", 
finaliza Cometti. Fonte e 
mais informações: (https://
hsmuniversity.com.br/).

Além disso, esse é um 
passo importante para as 
startups que pretendem 
receber aporte finan-
ceiro ou participar de 
processos de aceleração, 
por exemplo. 

	 •	Registro do principal 
ativo - Ter registrado 
ou patenteado o prin-
cipal ativo da startup, 
seja um software, um 
produto ou um serviço, 
independentemente do 
segmento, é essencial 
para o desenvolvimento 

saudável da empresa. 
A Lei de Propriedade 
Industrial 9.245, de 14 
de maio de 1996, por 
exemplo, regulamenta 
o direito da propriedade 
industrial, seja em di-
reito comercial, direitos 
intelectuais, proprieda-
de industrial, comercial, 
científica e de programas 
de computador. 

	 •	Mensuração de Resul-
tados - Trabalhar com 
registros de resultados 
e do retorno financeiro 

Como pequenas empresas podem usar a 
criatividade para inovar

Para manter os negócios em alta 
em tempos de crise, muitas empresas 
–principalmente as pequenas – estão 
usando a criatividade e a internet. 
É preciso ser criativo para driblar 
dificuldades como a falta de clientes 
presenciais nos estabelecimentos, por 
exemplo.

‘‘A utilização das redes sociais, mes-
mo que de forma preliminar, já é um 
passo para se aproximar dos potenciais 
clientes’’, diz a professora do curso de 
Gestão Empreendedora de Serviços 
do Centro Universitário Internacional 
Uninter, Karen Sturzenegger.

Além disso, a especialista recomen-
da que os pequenos negócios que não 
têm uma equipe de marketing para 
auxiliar nas soluções criativas façam 
cursos on-line, assistam tutoriais que 

guem ser criativos, a professora busca 
oferecer incentivo.

‘‘É possível estimular a criatividade 
com a leitura de textos, por exem-
plo. Estimular o questionamento, a 
autorreflexão, amadurecer projetos, 
ouvir especialistas e sair da rotina e da 
zona de conforto também são formas 
de aguçar a criatividade. Além disso, 
observar e se relacionar com o mundo 
ao seu redor também são maneiras 
simples de melhorar esse aspecto’’, 
conclui.

O varejo, um dos setores da econo-
mia mais afetados pela crise causada 
pela Covid-19 (o novo Coronavírus), 
também pode se reinventar para 
continuar tendo receita. Para Karen, 
períodos como esse são de conscienti-
zação e aprendizado (Grupo Uninter). 

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171

O uso de entregas por delivery por meio de aplicativos têm sido 
a melhor saída até o momento.
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O BNDES dispõe de re-
cursos para o Programa 
Emergencial de Suporte 
a Empregos, anunciado 
no dia 27 de março pelo 
presidente da instituição, 
Gustavo Montezano, e que 
é destinado à folha de paga-
mentos de pequenas e mé-
dias empresas. O Tesouro 
Nacional informou ontem 
que liberaria R$ 17 bilhões 
para a primeira parcela dos 
recursos. 

No total, o BNDES terá 
R$ 40 bilhões, a metade por 
mês, para o financiamento de 

dois meses da folha de paga-
mento dessas empresas. A 
maior parte, R$ 34 bilhões, 
tem origem no Tesouro 
Nacional e R$ 6 bilhões são 
recursos dos bancos.

Estão aptas a pedir o finan-
ciamento as empresas com 
faturamento anual acima de 
R$ 360 mil até R$ 10 milhões. 
Como contrapartida, elas 
não poderão demitir em-
pregados no período. Pelos 
cálculos do banco, serão 
beneficiadas 1,4 milhão de 
empresas e 12,2 milhões de 
pessoas (ABr).

Com a dissemina-
ção da Covid-19 no 
Brasil, pequenos 

e médios comerciantes 
estão sendo impactados 
com o fechamento de seus 
estabelecimentos. O uso 
de entregas por delivery 
por meio de aplicativos 
têm sido a melhor saída 
até o momento. 

De acordo com Leonardo 
Almeida, CEO e diretor 
executivo da Menu - o 
aplicativo que abastece os 
comércios no Brasil, 80% 
dos bares e restaurantes 
do país são de pequenos 
empreendedores e únicos 
empreendimentos de um 
único dono. “É uma carac-
terística muito específica 
do Brasil, em outros países 
o esquema de franquias 
é mais comum. Por isso, 
o comerciante costuma 
misturar as contas pes-
soais com as do próprio 
negócio. Menos dinheiro 
disponível em caixa di-
ficulta a recuperação do 
dono do comércio durante 
um período sem receita”, 
explica. 

Comer fora de casa 
tem sido cada vez mais 
frequente no dia a dia 
do brasileiro e bares e 

Como o mercado Foodservice é impactado 
com a pandemia do Coronavírus

Nos últimos anos o setor de foodservice tem driblado a crise no Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pela 
GS&NPD, em fevereiro de 2019, para o Instituto Foodservice Brasil (IFB), a alimentação fora do lar movimentou 
R$ 205 bi no ano de 2018

da Menu ainda alerta da 
necessidade de negociar. 
É possível por exemplo 
pedir a isenção das co-
branças estatais como 
água e luz. “Também é 
importante que o comer-
ciante busque negociar 
suas dívidas, procure por 
concessões de crédito e 
principalmente renegocie 
seus custos fixos como o 
aluguel. Ele pode pedir 
ao locatário para adiar o 
pagamento do mês atual. 
Após esse período as pes-
soas voltarão a comprar, e 
em consequência o fluxo 
de caixa vai aumentar”, 
conclui.

A mensagem do CEO é 
de esperança, Leonardo 
acredita que o mercado vai 
voltar a faturar e que os pe-
quenos empreendedores 
precisam seguir algumas 
orientações para se man-
terem firmes. Pensando 
nisso, a Menu criou uma 
página específica (http://
coronavirus.menu.com.
br/) com dicas práticas 
para comerciantes e pe-
quenos empreendedores 
superarem a crise. 

Fonte e mais informa-
ções: (https://menu.com.
vc/).

restaurantes oferecem 
uma grande variedade de 
refeições. Almeida alerta 
que a demanda vai cair. 
“Quem vende refeição 
pronta, marmitex, por 
exemplo, pode se sair 
melhor. Nesse caso é 
importante não roman-
tizar a crise no setor, os 
empreendedores devem 
encarar a crise de frente. 
Por isso, esse momento 
é crucial para cuidar dos 
negócios”, afirma. 

Em um levantamento 
realizado recentemente 
sobre o perfil dos proprie-
tários, o Sebrae-SP indica 
que muitos vieram de ou-

tras áreas de atuação, ou 
seja, poucos proprietários 
são formados e especiali-
zados na área. Almeida de-
clara que o empreendedor 
corre grandes riscos de 
“quebrar”, porque a maio-
ria dos estabelecimentos 
não possui fluxo de caixa 
para se manter durante 
um ou dois meses. Para se 
manterem vivos, além dos 
donos de bares, pizzarias e 
restaurantes, outros seg-
mentos como sorveterias 
e docerias começaram a 
utilizar os aplicativos de 
entrega para continuar 
faturando. 

O diretor executivo 

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/ME nº 34.265.561/0001-34 - NIRE nº 3530046180-1

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam convocados os senhores acionistas do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de abril de 2020, às 14 horas, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bl 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-
000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m de deliberarem sobre a se-
guinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as De-
monstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro 
de 2019; 1.2. Destinação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e 1.3. 
Fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 1.4. Eleição do Dr. Ricardo Annes Guimarães como 
membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Ad-
ministração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. Au-
mento do capital social da Companhia no montante de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), sujeito à autorização 
prévia do Banco Central do Brasil, caso necessário; 2.2. Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada 
a deliberação anterior; e 2.3. Ratifi car a utilização, pela Companha, do Comitê de Pessoas e Remuneração, instituído pelo Banco 
BMG S.A. (“Banco”) para todas as instituições fi nanceiras e instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que 
compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco. 2.3. Consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as alterações 
acima mencionadas. Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 

São Paulo, 10 de abril de 2020.
Ângela Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração

Crédito para 
folha de pagamentos
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Matéria de capa

São Paulo, sexta a segunda-feira, 10 a 13 de abril de 20206

Contratar um profissional de coaching é uma tendência atual. Muitos executivos querem desenvolver sua liderança e muitas vezes não 
sabem como esse profissional pode contribuir efetivamente para a sua vida profissional trazendo benefícios até na vida pessoal. 
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Luciana Carreteiro (*) 

O 
coaching executivo funcionará para os profissio-
nais que desejam alavancar suas carreiras: seja no 
desenvolvimento de sua liderança para potencia-

lizar os resultados organizacionais, ou para quem se sente 
estagnado em sua carreira e almeja uma mudança. 

Mas como identificar a necessidade de contratação de 
um coach e todos os benefícios que ele pode trazer para a 
sua carreira? Ter conhecimento sobre algumas informações 
são essenciais nesse processo! Confira: 

1Por que contratar um Coaching Executivo? - O 
coaching executivo é indicado para os profissionais de 
sucesso que desejam alavancar sua performance ou para 
executivos que se sentem estagnados na profissão e almejam 
mudanças. Nos dois casos, estamos falando de evolução 
nos comportamentos de liderança. 

Isso pode ser feito por meio do coaching executivo in-
dividual, ou de time focando no desenvolvimento de com-
portamentos de liderança para potencializar os resultados 
organizacionais. Existe também o Coaching de Carreira 
que ajuda o executivo a se questionar como um todo. O 
patrocinador pode ser a empresa, na maioria dos casos, 
ou o próprio líder. 

2Como funciona um processo de Coaching Exe-
cutivo? - O processo de coaching executivo dura de 9 a 
12 meses, pois estamos falando de mudança de comporta-

COMO O COaChing ExECutivO POdE 
COntribuir Para O sEu suCEssO PrOfissiOnal?

3O que preciso para fazer meu processo de 
Coaching Executivo dar certo? - Existem fatores fun-
damentais que são pré-requisitos do sucesso. No processo 
que aplico, chamamos isso de coachability. O líder precisa 
demonstrar coragem, humildade e disciplina para se cons-
truir confiança. Coragem para se questionar e aceitar mudar, 
humildade para ouvir o impacto que seus comportamentos 
tem nos outros e aceitar desafiá-los e, por fim, disciplina 
para entrar em ação quando identificar o ponto chave de 
desenvolvimento. 

Isso irá criar um circulo de confiança onde a evolução 
se tornará possivel. Nesse processo, os executivos que 
conquistam mais resultados positivos são aqueles com de-
sejo de aprender e de se desenvolver. De fato, o coaching 
potencializa a performance do líder de sucesso. 

4Como faço para identificar que comportamentos 
preciso melhorar? Existem diversas formas, mas acre-
dito ser mais efetivo quando temos a humildade de ouvir 
a opinião dos outros, porque muitas vezes o que achamos 
que devemos melhorar não é o comportamento de maior 
impacto nos ambientes onde atuo. É mais uma deficiência 
minha, do que uma necessidade de desenvolvimento. 

Quando consideramos nossos parceiros de trabalho e 
perguntamos no que eu sou bom e no que posso melhorar,  
começamos uma nova fase do autoconhecimento (e da inte-
ligêcia emocional). Nessa etapa, a ferramenta de feedback 
é primordial (recomendo incluir membros da familia). 

Para se conhecer, o líder precisa identificar qual é o 
impacto da sua liderança em sua equipe. Ao fazer isso, a 
percepção desses stakeholders abre uma discussão riquis-
sima sobre os comportamentos do líder que estão poten-
cializando seus resultados e sobre os que estão travando 
esse resultado de ser ainda maior. 

5se faço Coaching Executivo eu garanto que vou 
melhorar? - É muito importante entrevistar mais de um 
Coach. Como descrito acima, apenas estabelecendo con-
fiança no elo cliente/coach que a evolução será possivel. 
É possivel, o líder já ter feito um processo de coaching e 
não ter tido a sensação de ter evoluído. A melhora depende 
muito da aptidão do líder em querer evoluir, nessa confia-
bilidde que se estabelece entre os dois, e não tanto apenas 
do profissional de coaching. 

De fato, coaching não faz milagre, o trabalho duro e 
o mérito da mudança são do executivo. Com a meto-
dologia correta, a estrada é simples, mas não é fácil. E 
fique atento, na hora de contratar o seu coach, alguns 
aspectos são importantes: checar a metodologia que ele 
utiliza, depois os clientes que ele já atendeu, seu histó-
rico profissional antes de se tornar coach e também a 
empatia entre vocês. 

(*) - É coach executiva, especialista em desenvolvimento de alta performance 
para liderança, e fundadora da Kyma Coaching, empresa que apoia executivos e 

empresas a potencializarem suas competências (http://kymacoaching.com.br/).

mento. Temos a fase de autoconhecimento e identificação 
da liderança atual e seu impacto, em seguida a definição do 
objetivo e elaboração do plano de ação. Para mudar esses 
comportamentos o líder precisa praticá-los constantemente, 
até que se tornem naturais. E em todas essas fases o apoio 
do coach é fundamental. 

Quando o coach é contratado, a expectativa é só falar 
de trabalho. Porém, durante as sessões é muito comum 
o executivo falar também da vida pessoal. Isso é natural, 
afinal, somos uma única pessoa, e muitas vezes os compor-
tamentos da vida profissional se repetem com familiares e 
amigos. Se eu me atraso para meus compromissos pessoais, 
também irei me atrasar para os compromissos profissionais 
(apenas aqui com menos frequência). 
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