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meio a MP 936.

Empreendedorismo
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Uma crise sem precedentes na história recente angustia o 
mundo neste momento. Temos visto, em tempo real, grandes 
potências sendo impactadas brutalmente por um vírus perigo-
so que revelou, sobretudo, a fragilidade de muitas nações em 
combater e dirimir os abalos provocados por uma pandemia 
desconhecida. Há cerca de cinco semanas, nós, brasileiros, 
começamos a sentir na pele os efeitos colaterais dessa guerra. 
E isso tem sido desafiador.   

Os desafios de liderar à distância

Qualquer tentativa de minimizar o impacto que a Covid-19 causou 
no mundo dos negócios, na economia global e local, no comportamento 
das pessoas e na perspectiva de futuro deve ser classificada como 
um grande equívoco, “um retorno a fevereiro”, quando se achava que 
existia uma epidemia na China, e quando muito atingiria alguns países 
europeus, como a Itália. Hoje, o novo Coronavírus atinge 212 países 
e territórios. O mundo terá de se adaptar a um “novo normal”.   

Transformação digital no Brasil

Uma das principais alternativas para quem quer se ver livre das 
dívidas ou para quem pretende adquirir um bem ou serviço para o 
qual não tem o dinheiro em caixa para pagar é o empréstimo. No 
Brasil, solicitar crédito a bancos e instituições financeiras é algo co-
mum na vida das pessoas: dois em cada 10 brasileiros recorreram a 
algum tipo de empréstimo em 2018, segundo pesquisa realizada pelo 
SPC Brasil. Mas, apesar de ser uma prática frequente, boa parte das 
pessoas que contrata alguma modalidade de crédito desconhece as 
principais características do serviço e tira conclusões precipitadas 
sobre o assunto.   

Ponderações sobre modalidades de crédito
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Negócios em Pauta

Jogos Matemáticos 
A plataforma de jogos matemáticos da Matific, utilizada 

na grade curricular de 3,5 colégios públicos e privados 
no Brasil, tem sido a opção de ensino a distância para 
cerca 2,3 milhões de alunos, de 5 a 12 anos. A ferramenta 
está aberta gratuitamente para crianças neste período 
de paralisação escolar. Pais, alunos e professores contam 
com o acervo completo de jogos digitais de matemática 
da empresa, composto atualmente por cerca de 1,6 mil 
atividades, desafios e exercícios. O sistema também está 
alinhado à Base Nacional Comum Curricular. Para acessar, 
basta clicar no link (https://lnkd.in/eN5dvSP).    Leia a 
coluna completa na página 3

matific.com/reprodução

RETOMADA DAs RELAçõEs EMPREsARIAIs

“Há um tempo em que é 
preciso abandonar as roupas 
usadas, que já têm a forma 
do nosso corpo, e esquecer 
os nossos caminhos, que 
nos levam sempre aos 
mesmos lugares. É o tempo 
da travessia; e se não 
ousarmos fazê-la, teremos 
ficado, para sempre, à 
margem de nós mesmos” 
(Fernando Teixeira de 
Andrade).

O que chamou atenção para es-
tudar este tema, no mestrado, 

foi que ao longo dos meus 20 anos 
de carreira em RH, sempre deparei 
com pessoas na fase da pré-aposen-
tadoria. Falar sobre este assunto 
era desconfortável, e ainda o é, e 
tão poucos se preparavam para esta 
mudança. Para entendermos o por-
quê deste desconforto, segundo a 
psiquiatra suíço-americana Klüber-
-Ross, a pessoa está vivendo uma 
fase que ela chama de “Negação”.

Ou seja, a Negação é quando o su-
jeito nega a realidade, o que permite 
com que ele amorteça o baque e adie 
a realidade. Ele nega completamente 
a realidade que está vivendo e tem 
dificuldade ou evita falar sobre o 
assunto, é quase que um estado de 
dissociação induzido. Diante disso, 
precisamos entender o sentido do 
trabalho na vida das pessoas. 

O que significa a palavra APOSEN-
TADORIA? A análise etimológica da 
palavra aposentadoria apresenta sua 
vinculação a duas ideias centrais. 
A primeira é a de retirar-se aos 
aposentos, de recolher-se ao espaço 
privado de não-trabalho, sendo tal 
compreensão associada ao status de-
preciativo de inatividade e abandono 
que, muitas vezes, envolvem o tema. 
A segunda ideia é a de jubilamento, 
que acarreta uma perspectiva otimis-
ta, com uma conotação de prêmio, 
recompensa e contentamento. 

E porque temos tanta dificul-
dade de falar a respeito? Porque 

A fase da pré-aposentadoria e 
seus aspectos emocionais
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o trabalho ocupa lugar central na 
vida humana.A saída do mundo do 
trabalho quando da aposentadoria 
implica diversas mudanças na vida 
do sujeito. Tal fato representa, ao 
mesmo tempo, a perda do lugar no 
sistema de produção, a necessidade 
de reorganização espacial e temporal 
(tempo e lugar de trabalho e tempo 
e lugar não-trabalho) e de reestru-
turação da identidade. 

Nesse sentido, a aposentadoria, 
sempre vem acompanhada de: perdas 
de estratégias devido ao afastamento 
de comportamentos habituais, já or-
ganizados e conhecidos pelo sujeito; 
perdas de poder e reconhecimento; 
e perdas da identidade sócio-
-profissional, ou seja, da profissão 
e de relacionamentos. Entendendo 
a centralidade do trabalho na vida 
do ser humano, podemos dizer que 
normalmente, devido à perda de re-
ferência do trabalho, a aposentadoria 
é compreendida de forma contrária à 
significação de júbilo. 

Não esquecendo o lugar de onde 
se fala, em uma sociedade capita-
lista, o aposentar-se tende a ser 
acompanhado por valores negativos 
como inutilidade, incapacidade e 
envelhecimento. Por conseguinte, o 
aposentado é quem não possui mais 
utilidade para a manutenção do siste-
ma produtivo. Ao aposentar-se, o in-
divíduo experimenta um processo de 
inatividade, isto é, precisa lidar com 
perdas, com o conflito de sentir-se 
produtivo e capaz e, por outro lado, 

gredir profissionalmente, etc. Tais 
projetos se concretizam ou não. Ao 
se aposentar, no entanto, os planos 
da juventude, na medida do possível, 
estão realizados, e o presente assume 
outra dimensão: identificar-se com 
o que passou. Por esse motivo, na 
aposentadoria, comumente torna-
-se mais difícil projetar o futuro, e 
o sentimento de desamparo e de 
ruptura com o estabelecido é pesado 
e penoso, tendo em vista que, para 
muitos, o ambiente de trabalho é um 
verdadeiro lar.

Muitos se aposentam aos 60 anos e 
ainda estão em plena condição física, 
emocional, cognitiva e social. Falar 
em aposentadoria para esta pessoa 
é inaceitável, por toda a simbologia 
negativa descrita acima. 

Quando a aposentadoria não é pla-
nejada e é feita de modo “abrupto”, 
torna-se um momento fortemente 
propício a episódios amargos. Por 
isso, são comuns relatos de separa-
ções conjugais, doenças severas e 
até suicídios nos primeiros anos ou 
meses da aposentadoria.

Acredita-se que, o modo pelo qual 
o sujeito viverá a aposentadoria será 
influenciado por sua história de vida, 
suas relações com a sociedade e, 
sobretudo pelo lugar que o papel de 
profissional ocupava no conjunto de 
suas atividades, bem como pelo modo 
como o sujeito enfrenta perdas e se 
adapta a novas situações como, por 
exemplo, o estado da velhice.

É importante compreender o ido-
so em suas diversas formas de ser, 
respeitando suas maneiras de viver, 
pois o fato de determinadas pessoas 
estarem em uma mesma faixa etária 
não significa que tenham passado 
pelas mesmas vivências e que apre-
sentem as mesmas características e 
necessidades. Perante esse cenário 
que acontece com o aposentado, 
o que podemos e devemos fazer a 
esse respeito? 

(Fonte: Lísia Prado é sócia da House 
of Feelings, escola de sentimentos 

(www.houseoffeelings.com).

O QuE FAzER COM Os CONTRATOs NãO 
CuMPRIDOs QuANDO A PANDEMIA ACABAR? 

    Leia na página 6

News@TI

seminário online debate empreendedorismo

@A 12ª edição do Seminário Facing The Giants, evento 
promovido pelo Instituto Êxito de Empreendedo-

rismo, acontece nesta quinta-feira (14), às 19h, com 
transmissão ao vivo pelo YouTube. O evento online tem 
como característica apresentar o empreendedorismo de 
maneira simples, objetiva e esclarecedora, para que as 
pessoas tenham a oportunidade de gerar utilidades e 
benefícios para a sociedade. A programação do Facing 
the Giants começa às 17h, com a reunião de diretoria e 
conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo. O 
espectador poderá acompanhar ao vivo no link: rebrand.
ly/exito-youtube ou através do perfil oficial do Instituto 
Êxito de Empreendedorismo no Instagram (@exito.ins-
tituto).   Leia a coluna  completa na página 2
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com o estigma da não-ação cobrado 
pela sociedade, onde o aposentado 
é aquele que não precisa fazer nada.

A aposentadoria é a inatividade 
após um tempo de serviço e a re-
muneração por essa inatividade. 
Qualquer que seja a definição, a 
presença da palavra “inatividade” 
conduz a reflexão acerca do lugar so-
cial do aposentado em uma sociedade 
onde o produzir é muito valorizado. 
Por isso, o aposentar-se costuma 
ser acompanhado pela marca social 
do envelhecimento e se ampara na 
visão de homem socialmente inútil 
ou contribui ao tratar a inatividade 
como sinônimo de vazio, vinculada 
à ideia de morte. 

Alguns autores comparam a 
aposentadoria com o “descarte da 
laranja”, um “papel sem papel”, de-
vido à perda de posição, dos amigos 
e do núcleo de referência, a trans-
formação dos valores, das normas 
e das rotinas. Enfim, coloca-se em 
xeque a identidade. Fala-se, frequen-
temente, em mundo do trabalho, 
mas não se ouve falar em mundo da 
aposentadoria ou do não-trabalho 
devido à aposentadoria. 

Passar de “trabalhador” para 
“aposentado” é como desembarcar 
na Lua. 

Ao ingressar no mundo do tra-
balho, a maioria das pessoas possui 
grandes projetos: pretende consti-
tuir família, comprar uma casa, pro-

Passar de 
“trabalhador” para 
“aposentado” 
é como 
desembarcar 
na Lua.

Ricardo Bellino, 
fundador da School 

of Life Academy, será 
um dos palestrantes.

Por Augusto Roque e Rogério Amado

Queda na economia
A Secretaria de Política Econô-

mica do Ministério da Economia 
projeta queda de 4,7% da economia 
neste ano, devido aos efeitos da 
pandemia. A retração do PIB será a 
maior de nossa história. Conforme as 
projeções dos analistas econômicos, 
a queda na atividade será uma das 
maiores para muitos países desen-
volvidos e emergentes no período 
pós-guerra. Para 2021, no entanto, 
a previsão é que o PIB cresça 3,2%.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-que-fazer-com-os-contratos-nao-cumpridos-quando-a-pandemia-acabar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-14-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-14-05-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-desafios-de-liderar-a-distancia-e-manter-os-resultados-de-crescimento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/mitos-e-verdades-sobre-modalidades-de-credito-disponiveis-no-mercado/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/transformacao-digital-no-brasil-e-questao-de-sobrevivencia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/employee-experience-em-meio-a-pandemia-de-um-lado-empresas-do-outro-seus-empregados-e-no-meio-a-mp-936/
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Processos judiciais aumentam 
durante a quarentena por golpes 

na internet e casos de família

O número de processos judiciais 
vêm tomando uma proporção 
cada vez maior durante a qua-

rentena. Em tempos de pandemia da 
Covid-19, os crimes cibernéticos e 
processos de Família têm disparado e 
já são em muito maior número em com-
paração com o mesmo período antes 
do isolamento social e do lockdown.

Especialistas apontam que com 
o aumento da convivência entre os 
companheiros, a crise econômica e 
com os filhos em casa, muitos casais 
tem procurado por ações de divórcio, 
regulamentação e pensão e guarda dos 
filhos. Além disso, os crimes cibernéti-
cos tiveram um salto, gerando prejuízo 
financeiro as famílias justamente em 
um momento em que o desemprego é 
a realidade no país.

A advogada especialista em crimes 
cibernéticos, Lorrana Gomes, da L Go-
mes Advogados, revela quais têm sido 
os golpes mais comuns neste período 
da quarentena. Confira:

Boleto no whatsapp
Entre os golpes mais frequentes está 

aquele em que a vítima recebe um 
boleto via whatsapp ou e-mail para 
negociar o pagamento de um débito 
que de fato existe: “no entanto a vítima 
acaba pagando um boleto falso. Isso 
acontece porque a própria vítima é in-
duzida a fornecer dados como a data de 
vencimento do boleto, nome completo 

e valor a ser negociado, facilitando o 
criminoso no envio do boleto com os 
dados corretos”, revela a advogada.

Falsa renegociação da Financeira
Outro crime comum é quando a víti-

ma recebe uma ligação dizendo ser de 
uma instituição financeira: 
“a pessoa que telefona 
informa sobre um vínculo 
verdadeiro com uma fi-
nanceira e, ao ver que as 
informações conferem, a 
vítima acaba passando 
dados como nome, CPF, 
entre outros. Há casos em 
que a vítima chega a infor-
mar até mesmo a senha do 
banco, permitindo que os 
criminosos realizem trans-
ferências online.”

É possível recuperar os valores 
extorquidos por golpistas

A advogada revela que seu escritório 
tem recebido muitos casos de pedidos 
de recuperação de valores que foram 
indevidamente obtidos por golpistas, 
o que aponta para o crescimento da 
incidência de golpes como estes duran-

te a quarentena: “Para a recuperação 
dos valores, uma das teses utilizadas 
pelos juristas é a tese do do risco da 
atividade, onde se argumenta que a 
instituição financeira possui a obriga-
ção objetiva em reparar o dano causado 
ao consumidor. Temos argumentado 

diante da multipli-
cação dos casos que 
agora, em isolamento, 
as pessoas possuem 
maior tendência a se-
rem manipuladas, pois 
estão mentalmente 
fragilizadas. Por outro 
lado, os criminosos se 
aperfeiçoam cada dia 
mais. Ou seja, temos o 
cenário perfeito para 
esse tipo de crime.”

Como evitar ser 
vítima de golpes

O conselho da especialista para evitar 
golpes é ter cuidado ao fazer transações 
bancárias e pagar boletos de forma on-
line, pensar antes de agir: "E, em caso 
de dúvidas, entrar em contato com a 
instituição financeira para verificar a 
autenticidade das informações.”

São Paulo, quinta-feira, 14 de maio de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 
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“Os crimes 
cibernéticos tiveram 
um salto, gerando 
prejuízo financeiro 
as famílias 
justamente em um 
momento em que 
o desemprego é a 
realidade no país.”

Reprodução / MF Press Global

A advogada Lorrana Gomes relata que com o aumento de casos durante a pandemia do novo Coronavírus, 
também aumentou o número de processos relativos a crimes cibernéticos e processos de família, como 
consequência de mais tempo online e de confinamento familiar.

OpiniãO
A importância do 

compromisso 
contra a corrupção

A discussão a respeito 
das leis anticorrupção 
tem ganhado cada 
vez mais fôlego nos 
últimos anos

Da crescente impor-
tância da função 
de Compliance até 

a aprovação recente do 
projeto 435/2016 pela Co-
missão de Constituição 
e Justiça do Senado, que 
promove alterações à “Lei 
Anticorrupção”, que poderá 
vir a exigir a certificação do 
funcionamento dos progra-
mas de integridade como 
condição para atenuar 
sanções administrativas 
- um longo caminho foi 
percorrido pelas empresas 
brasileiras, elevando o grau 
de governança corporativa 
e mitigando sanções futuras 
por descumprimento de 
padrões éticos e legais.

Entender quais são as leis 
e como aplicá-las no contex-
to corporativo é o desafio de 
todos os gestores alinhados 
com a área de Compliance, 
em companhias de todos 
os portes. Como transmitir 
aos colaboradores a impor-
tância de “seguir as regras” 
sem parecer uma tarefa en-
fadonha? Como garantir que 
resultados práticos sejam 
obtidos e como avaliá-los 
ao longo do tempo?

Essas são questões co-
muns a diferentes empresas 
e a diferentes setores de 
atividade. E iniciativas que 
variam desde a criação de 
canais de denúncias ou de 
ouvidoria à ampla divulga-
ção, interna e externa, de 
Códigos de Conduta e de 
políticas de Integridade têm 
sido cada vez mais adotadas 
como forma de conscienti-
zar colaboradores de todos 
os níveis hierárquicos a 
respeito da importância de 
ser uma voz ativa contra a 
corrupção.

A recompensa de investir 
nessas medidas já é notável 
em algumas corporações. 
A busca por certificações 
como a ISO 37001, que versa 
sobre “Sistemas de Gestão 
Antissuborno”, já é algo real 
em muitos países e agora 
também ganha força no 
Brasil. Obtê-la não é um pro-
cesso necessariamente fácil 
e exige a implementação das 
ferramentas e equipes ade-
quadas e a manutenção pe-
riódica, mas trata-se de um 
investimento consistente e 
do reconhecimento como 
uma organização renomada 
no que diz respeito às boas 
práticas de ética no mundo 

corporativo.
Aliás, ser reconhecido 

como uma companhia ética 
já é algo que ultrapassa as 
barreiras e prédios do uni-
verso corporativo. É preciso 
mostrar essa qualidade de 
ponta a ponta dentro das 
companhias – das áreas de 
produção aos Órgãos Dire-
tivos, mais especificamente. 
Por isso, companhias tam-
bém investem em certifi-
cações que atestem outros 
atributos ligados à ética, 
como a sustentabilidade e 
a diversidade, por exemplo.

A integração das empre-
sas em índices como, por 
exemplo, o Dow Jones, 
Bloomberg Gender-Equa-
lity Index e FTSE4Good, 
mostra como a busca por 
um modo de produção efi-
caz e sustentável também é 
relevante para organizações 
lograrem resultados cada 
vez melhores ao longo do 
tempo. Num futuro iminen-
te, a bola da vez é a Lei Geral 
de Proteção de Dados. 

A entrada em vigor dessa 
norma em território bra-
sileiro deverá trazer ainda 
mais fôlego a essa discussão 
e acirrar cada vez mais a 
busca por verificações inde-
pendentes que comprovem 
companhias éticas e seguras 
a fim de gerar confiança – 
dentro e fora do país. As 
companhias que já perce-
beram o quão necessária e 
essencial essa mudança é, já 
podem atestar os benefícios 
e resultados obtidos a partir 
do combate à corrupção e 
da valorização dos preceitos 
éticos. 

Em um mundo em que a 
informação circula o tempo 
todo, é fundamental estar 
atento e prevenir todas as 
possíveis brechas e falhas 
geradas por um ambiente 
sem ética, controles inter-
nos e conscientização em 
relação aos impactos que 
poderão ser causados aos 
stakeholders. 

As consequências podem 
ser catastróficas para quem 
não valoriza a manutenção 
constante de um ambiente 
saudável e não está atento às 
boas práticas de governança 
que esse novo cenário traz. 
O cumprimento da legisla-
ção e a adoção de princípios 
éticos pelas empresas são 
condições fundamentais 
para o seu crescimento 
sustentável e fatores com-
petitivos diferenciadores. 

A integridade corporativa 
é um caminho sem retorno.

(*) - É CEO da Indra no Brasil 
(www.indracompany.com).

Eduardo Almeida (*)

News@TI
Senac RJ oferece curso IT Essentials, pela primeira 
vez gratuito e em plataforma digital

@ O Senac RJ está com inscrições abertas para o curso IT Essentials, 
em parceria com a Cisco, líder mundial em equipamentos de redes 

e internet. É a primeira vez que o curso é oferecido gratuitamente e 
em plataforma digital. O programa ensina os participantes a montar um 
computador e conectá-lo com segurança a uma rede. Após a conclusão, 
o estudante já se torna apto a atuar profissionalmente em suporte de 
computadores e acesso à internet e conquista certificado digital com 
chancela da Cisco e do Senac RJ. As inscrições devem ser feitas até 
dia 17 deste mês pelo link https://relacionamento.rj.senac.br/forms/
index.asp?id=3493. O processo seletivo será realizado por meio de uma 
avaliação online entre 18 e 20 de maio e as aulas terão início no dia 26.

Botathon de RPA Global para combater Covid-19

@A Automation Anywhere, líder global em Automação Robótica de 
Processos (RPA, na sigla em inglês), anuncia o lançamento do 

COVID-19 Botathon, desafiando desenvolvedores de RPA do mundo 
inteiro a criar soluções inovadoras e ajudar a encontrar novas maneiras 
de nos protegermos contra a disseminação da Covid-19 e de mitigar o 
impacto da pandemia nas empresas e na economia. A RPA pode ajudar 

a aliviar os transtornos ao permitir que as organizações mantenham 
a conexão entre equipes e sistemas, e os bots de software podem ter 
um papel crucial ao automatizar processos empresariais de ponta a 
ponta em áreas críticas que foram mais afetadas pela pandemia (https://
aai-covid19-botathon.devpost.com/).

Cisco anuncia vencedores de desafio de inovação 
para seu ecossistema de parceiros

@O Brazil Innovation Challenge for Partners buscou projetos inova-
dores nos setores de Varejo, Saúde e Indústria. A Teltec Solutions 

foi a grande vencedora da primeira edição do desafio com o projeto para 
vertical de varejo, SAM – Store Automation Management. O anúncio 
foi realizado no dia 7 deste mês durante evento virtual para parceiros 
e Cisco. Os parceiros participantes apresentaram projetos constru-
ídos sobre tecnologias Cisco em três verticais: Varejo, com soluções 
de automação de loja; Saúde, com tecnologias para rastreamento de 
dispositivos; e Indústria, com aplicação de Edge Computing. Dentre os 
critérios avaliados, foram considerados o alinhamento da solução com o  
desafio proposto, o estágio de desenvolvimento, o nível de inovação e  o 
diferencial competitivo da tecnologia proposta. O desafio teve início no 
final de janeiro deste ano (https://news-blogs.cisco.com/americas/pt/).

ricardosouza@netjen.com.br
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Curso online gratuito para o Enem 2020 com mais de 600 aulas
Após muita polêmica e apreensão, o 

Ministério da Educação (MEC) anun-
ciou que as datas de realização do Exa-
me Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
2020 serão mantidas sem alteração. As 
provas serão realizadas nos dias 01 e 08 
de novembro. Já as inscrições tiveram 
início nesta segunda-feira, dia 11 de 
maio, e se estendem até o próximo dia 
22. Com as aulas suspensas ou executa-
das de forma remota em função do dis-
tanciamento social recomendado para 
conter a pandemia do novo Coronavírus 
no Brasil, o principal recurso de estudo 
para grande parte dos candidatos são 
os conteúdos online.

Para o estudante que deseja ir além 
dos materiais disponibilizados pelo 
MEC, a Kultivi (www.kultivi.com), prin-

cipal plataforma de ensino gratuito do 
Brasil, oferece um material completo, 
com 600 aulas, disponíveis a qualquer 
horário em qualquer dispositivo com 
acesso à internet, para facilitar a vida 
de quem está se preparando para o 
exame. São 120 aulas de biologia, 100 
de matemática, 70 de química, 60 de 
história, 60 de língua portuguesa, 24 
sobre literatura e 20 de redação, além, 
claro, de geografia, física, sociologia, 
filosofia, línguas estrangeiras e, até 
mesmo, educação física.

Por meio da plataforma, os alunos 
podem acessar gratuitamente todo o 
conteúdo. “A lógica de funcionamento 
é simples, a plataforma é mantida pela 
venda de espaços publicitários para 
marcas parceiras que acreditam no 

projeto, além da captação de recursos 
na iniciativa privada. São empresas 
que querem desenvolver educação de 
qualidade no Brasil e atrelar sua marca 
a esse projeto”, explica Claudio Matos 
sócio idealizador da startup Kultivi.
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Coronavirus Business Continuity
A Imagem Geosistemase, 

empresa especializada em 
tecnologia de geoproces-
samento, lançou a solução 
Coronavirus Business Con-
tinuity, desenvolvido pela 
empresa norte-americana 
Esri. Trata-se de um pacote 
de ferramentas baseadas 
no sistema de informações 
geográficas ArcGIS, com 
templates já prontos e de 
fácil usabilidade. A novida-
de é voltada para empresas 
que precisam aprimorar a 
gestão de seus negócios em 

meio à crise da pandemia da 
COVID-19. “O objetivo dessa 
ação é ajudar as empresas a 
superar os desafios causados 
pela pandemia, dando conti-
nuidade aos seus processos 
em um novo cenário, baseado 
no trabalho remoto”, conta 
Saulo Oliveira, especialista 
em marketing de produtos 
da Imagem. Ao imputar infor-
mações no Coronavirus Bu-
siness Continuity, o usuário 
pode criar mapas, gráficos e 
uma série de outros painéis 
disponíveis.
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D - Cursos Gratuitos
A Samsung antecipou os módulos do Programa Code IoT, a plataforma 
online e gratuita de capacitação para a Internet das Coisas, realizada em 
parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico. Mais 
de 30 mil pessoas já se cadastraram na plataforma. Essa alta na procura 
fez com que o Code IoT chegasse à marca de 158 mil inscrições nos 
cursos oferecidos. As aulas são divididas em “Introdução à Internet das 
Coisas”, “Aprendendo a programar”, “Eletrônica básica”, “Programação 
física com Arduino”, “Desenvolvendo apps para celulares” e “Construin-
do objetos inteligentes conectados”.  Para mais informações, aacesse 
(www.codeiot.org.br). 

E - Marketing de Conteúdo 
O Berkeley Institute acaba de lançar como sua primeira iniciativa a 
masterclass online e gratuita “Estrategista de Marketing de Conteúdo 
no Instagram”. O objetivo é promover uma especialização digital de 
qualidade, de modo a criar um banco de freelancers profissionais que 
possam ser contratados pelo mercado, tais como jornalistas, relações 
públicas e especialistas em marketing. A pessoa que decidir realizar a 
masterclass terá a oportunidade de aprender marketing de conteúdo 
no Instagram por meio de cases de grandes empresas, bem como a  
estratégia do showcase no Instagram. Saiba mais em: (www.berkeleyli.
com.br).

F - Segurança Cibernética
Líder mundial em soluções abrangentes, integradas e automatizadas de 
segurança cibernética, a Fortinet® está disponibilizando gratuitamente  
o seu catálogo de treinamentos on-line. Ao todo, são 24 cursos que 
cobrem desde conhecimentos básicos até níveis avançados de segu-
rança cibernética, com tópicos como Secure SD-WAN, segurança em 
nuvem pública e acesso seguro, entre outros. Os cursos visam ajudar a 
atender às necessidades de capacitação em um momento tão delicado, 
em que a maioria das empresas possui sua força de trabalho altamente 
distribuída e em modelo de home office, aumentando assim as possibil-
idades de ameaças cibernéticas. Inscrições: (https://www.fortinet.com/
training/cybersecurity-professionals.html?utm_source=pr&utm_cam-
paign=2020-q2-keyword).

A - Máscaras Solidárias 
Parte de São Paulo hoje (14) uma carga de doações com 1.040 frascos de 
álcool em gel de 400 gramas da Companhia Nacional de Álcool (CNA); 
mil máscaras de tecido do projeto “Máscaras Solidárias – Frases Trans-
formadoras - A Saúde Une Todos”; e 2 mil kits de higiene da Colgate. 
As doações serão distribuídas por meio da ONG Doutores da Amazônia 
aos povos indígenas do Parque Nacional do Xingu. O projeto desenvolve 
ações solidárias em diversas frentes para proteger a saúde, representar 
os mais vulneráveis e dar voz à população mais carente. Também é uma 
ferramenta geradora de emprego e renda, empregando cerca de 500 cos-
tureiras. Outras informações no site: (www.suamascarasolidaria.com.br). 

B - Livros para Download
Para incentivar a consciência do valor social da leitura e entreter os 
pequenos com histórias nesta quarentena, o “Leia Comigo!”, projeto 
criado pela Fundação Educar DPaschoal, reforça a divulgação dos mais 
de 190 livros que sua biblioteca virtual tem disponíveis para download 
gratuito. O projeto edita, publica e distribui literatura infantojuvenil por 
todo o Brasil, com conteúdos que têm como premissa despertar a paixão 
pela leitura na vida da criança. “O pássaro sem cor”, de Luís Norberto 
Pascoal, “O vestido azul”, de Sandra Aymone, “Lobinho e a porta”, de 
Silvana Rando, são alguns exemplos de livros que estão disponíveis para 
download. Para acessar, basta entrar no site: (http://www.educardpas-
choal.org.br/projeto.php?id=4&page=74).

C - Programa de Trainee 
A Arco Educação, empresa que desenvolve soluções educacionais orien-
tadas por uma metodologia própria, focadas em todos os segmentos do 
ensino básico, da educação infantil ao ensino médio, estendeu o período 
de inscrições para o seu Programa de Trainee 2020, até o próximo dia 
17. Podem se inscrever estudantes universitários e recém-formados, 
com formação entre o início de 2017 e o final de 2020. Os candidatos 
devem residir ou ter mobilidade para morar em São Paulo, Curitiba, 
Fortaleza ou Belo Horizonte e disponibilidade para viajar. O Programa 
de Trainee da Arco Educação oferece bolsa-auxílio e benefícios com-
patíveis com o mercado. Inscrição e processo através do site (https://
traineearco.eureca.me/).  

G - Exame de COVID-19 
O sistema de exames, disponibilizado pela Clínica Nabuco, que possui 
unidade fixa no Mais Shopping (Santo Amaro), funciona assim: o cliente 
realiza a compra do serviço laboratorial pelo endereço virtual (http://www.
clinicanabuco.com.br). Em seguida, entra em contato via WhatsApp: (11) 
97638-6996 e realiza o cadastro e agendamento do serviço. Depois, basta 
comparecer, em dia e horário marcados, ao espaço de “drive-thru” e re-
alizar o exame sem sair do carro. O resultado é processado internamente 
e disponibilizado pela Internet. Entre as opções, o teste de COVID-19 
poderá ser agendado pelos clientes. Os valores de todos os 3.000 tipos de 
exames que a Clínica Nabuco oferece estão disponíveis no site.

H - Sefaz Eletrônico
A Secretaria da Fazenda EstadoSP (Sefaz) lançou  o Sistema de Peti-
cionamento Eletrônico - SIPET - (www3.fazenda.sp.gov.br/sipet). Esta 
solução beneficia contribuintes ao permitir o atendimento remoto dos 
pedidos relacionados ao Cadastro de Contribuintes do ICMS - CADESP 
(como, por exemplo, pedidos de abertura de empresas, requisições de 
alterações cadastrais e solicitações de baixa) seja prestado com controle 
de acesso (autenticação de usuários por meio de certificado digital) e 
maior assertividade (campos específicos para que o usuário anexe a 
documentação necessária). Isso torna posível o atendimento a distância 
do serviço mais requisitado nas unidades de atendimento da Sefaz-SP. 

I - Reputação Corporativa
A sexta edição do Monitor Empresarial de Reputação Corporativa 
(Merco) teve o campo realizado no Brasil entre julho e dezembro de 
2019, com um total de 4.173 entrevistas. A pesquisa inclui cinco ondas 
de avaliação. A seleção parte de uma entrevista com membros da alta 
direção de empresas com faturamento superior a U$ 40 milhões que 
apontam 10 companhias com melhor reputação. Para cada empresa 
escolhida, sinalizam três fortalezas e uma fraqueza entre 18 variáveis 
que consideram resultados econômicos e financeiros, qualidade da 
oferta comercial, talento, ética e responsabilidade corporativa, dimensão 
internacional e inovação. A metodologia e os rankings estão disponíveis 
em (www.merco.info/br). 

J - Jovens Talentos
Visando dar oportunidade para jovens universitários, a Tok&Stok abre 
inscrições para seu novo programa de jovens talentos. O programa busca 
os que estejam entre o quarto e o último semestres ou profissionais 
com até um ano de formação. As vagas disponíveis são para as áreas 
de Customer Experience, Tecnologia da Informação, Logística, Talent 
Acquisition, E-commerce, B2B, Marketing de Performance e Market-
place. As inscrições podem ser feitas, até o próximo dia 24, por meio 
do site: (https://jobs.kenoby.com/programajovenstalentostksolution).

Home Office em 
tempos de Home Life

Há bastante tempo 
venho utilizando 
a prática de home 
office quando 
tenho que produzir 
algum material que 
independa de outras 
pessoas

Escrever artigos, pre-
parar palestras, es-
tudar algum material 

que esteja em consulta 
pública, fazer pesquisas, 
por exemplo, são ativida-
des que se mostram mais 
eficazes quando estamos em 
um local com poucas inter-
rupções, sem contar com o 
ganho de tempo gasto nos 
deslocamentos. Do mesmo 
modo, algumas videocon-
ferências independem do 
local, desde que existam 
equipamentos adequados.

Entretanto, a cada dia que 
passa, percebo que home 
office é muito mais que 
isso, pois, se por um lado 
exige disciplina, ambiente 
adequado e, sobretudo, o 
entendimento dos fami-
liares, que na maioria dos 
casos confundem o “estar 
trabalhando em casa” com 
o “estar de bobeira”, por ou-
tro, para muitas atividades, 
pode ser muito eficiente e 
eficaz como parte do traba-
lho convencional.

Nesse momento, em de-
corrência da pandemia, 
estamos sendo obrigados a 
instituir o home office for-
çado que, para alguns pelas 
condições de risco, virou 
home life, transformando o 
modus operandi em modus 
vivendi e, com isso, mu-
dando completamente os 
conceitos envolvidos.

Do mesmo modo com o 
que ocorreu com os aplica-
tivos de locação de imóveis 
ou de serviço de transporte 
individual, onde as empre-
sas de táxi não possuem um 
único veículo e as empresas 
de locação de imóveis não 
possuem um único imóvel, 
começamos a entender que 
home office é uma nova 
maneira de trabalhar e não 
simplesmente a execução 
do trabalho, da mesma 
forma que executado nas 
empresas, só que em outro 
lugar.

Vivi uma experiência mui-
to rica no início dos anos 
oitenta. Naquela ocasião, 
com maior utilização dos 
computadores nos proces-
sos administrativos, num 
primeiro momento, eram 
levantados os processos 
e introduzidos no compu-
tador, fazendo com que o 
computador seguisse todos 
os passos que anterior-
mente eram executados 
manualmente. Conclusão: 
o processo manual, por ser 
mais lento permitia a auto 
correção dos possíveis erros 
ou não conformidades. 

Com a aceleração desses 
processos, os erros aconte-
ciam e só eram percebidos 
quando concluído todo o 
processo, levando a situa-
ções na maioria das vezes 
irreversíveis. A lição que 
aprendi e trago comigo até 
hoje foi: se muda o ambien-
te, mude o processo. 

É isso que estou desco-
brindo agora: muitas via-
gens são desnecessárias, 
as reuniões com muitas 
pessoas por vídeo são bem 
mais objetivas, o modo 
de conduzir os assuntos 
muda, os contatos quando 
necessários por telefone ou 
outro meio são consolidados 
e bem mais objetivos e, com 
o WhatsApp sendo o princi-
pal meio de comunicação, a 
prioridade tem que ser para 
os grupos de trabalho e con-
tatos individuais, deixando 
os grupos puramente sociais 
para os momentos de lazer.

Existe, porém, outro risco 
que está cada vez mais evi-
dente: não ter a disciplina 
necessária também na hora 
de parar para repor as ener-
gias e estar bem preparado 
para a jornada do dia seguin-
te, estabelecendo horários e 
metas e as cumprindo com 
o devido rigor. Depois da 
COVID19 nossa vida não 
será mais a mesma. 

O home life um dia vai 
passar, mas o home offi-
ce veio para ficar porque 
agrega: valor às atividades 
profissionais, qualidade de 
vida, otimização do tempo e 
redução de deslocamentos 
estressantes e nocivos ao 
meio ambiente.

 
(*) - É Diretor de Petróleo, 
Gás Natural, Bioenergia e 
Petroquímica da ABIMAQ.

Alberto Machado Neto (*)

Em volume foram em-
barcadas 243.543,6 
toneladas no perío-

do, com variação também 
positiva de 29,1%. Os dados 
são do Ministério da Eco-
nomia.

O maior comprador da 
carne suína brasileira 
continua sendo a China 
que sozinha recebeu 56% 
de toda carne embarcada. 
Hong Kong recebeu 13 % 
dos embarques. Os envios 
para China já são 221,5% 
maiores na comparação 
com o mesmo período de 

O maior comprador da carne suína brasileira 
continua sendo a China.
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O valor médio das compras em abril 
chegou a R$ 492,43, 

contra R$ 417,82 em março.
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ãoO isolamento social levou o comér-
cio eletrônico a se tornar o único 
caminho possível entre grande parte 
de lojistas e clientes. E também fez 
com que muitas pessoas passassem a 
usar esse tipo de transação. “Depois 
da queda de 20% das vendas no 
começo da quarentena, o brasileiro 
voltou a comprar, e o setor registrou 
crescimento acumulado de 47% de 
pedidos ao longo do mês de abril”, 
comenta Maurício Salvador, presi-
dente da ABComm. O valor médio 
das compras chegou a R$ 492,43, 
contra R$ 417,82 na comparação com 
os primeiros dias de março.

O movimento foi captado na pesquisa 
realizada pela Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm) em 
parceria com a Konduto, que teve como 
base 25 milhões de pedidos de produtos 
físicos feitos em 4 mil lojas virtuais no 
período de 1º de março a 25 de abril. 
Os setores estudados foram artigos es-
portivos, autopeças, bazar/importados, 
bebidas, bijuterias e acessórios, brin-
quedos e jogos, calçados, cosméticos, 

Turismo já perdeu mais 
de R$ 62 bilhões até o 
momento, estima CNC

De acordo com estudo da Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), o setor de 
turismo acumula perdas de R$ 62,5 bi-
lhões desde o início da pandemia do novo 
Coronavírus, em 11 de março. Um dos 
mais afetados pela crise, o segmento foi 
fortemente impactado pela intensificação 
de medidas visando à redução do ritmo de 
expansão da doença, como o isolamento 
social e o fechamento das fronteiras em 
diversos países.

“O cenário para o setor, que já era bem 
negativo há dois meses, se agravou nas se-
manas seguintes, alcançando uma paralisia 
quase completa nos dois últimos meses, a 
ponto de praticamente triplicarem-se os 
prejuízos no período”, explica o presidente 
da CNC, José Roberto Tadros. A perda de 
R$ 13,4 bilhões, durante o mês de março, 
chegou a R$ 36,94 bilhões em abril e a R$ 
12,24 bilhões somente nos dez primeiros 
dias de maio, totalizando mais de R$ 60 
bilhões de perdas em relação ao período 
pré-pandemia.

Rio de Janeiro (R$ 8,86 bilhões) e São 
Paulo (R$ 22,60 bilhões) concentram mais 
da metade do prejuízo nacional registrado 
pelo setor. “Os aeroportos desses dois 
estados chegaram a registrar taxas de 
cancelamento diárias superiores a 90%, no 
fim de março. Em abril, com quedas de até 
99% nessas localidades, o cancelamento 
médio diário cedeu, refletindo o ajuste da 
oferta de transporte aéreo ao novo patamar 
de demanda”, destaca Fabio Bentes, eco-
nomista da CNC responsável pelo estudo.

Alexandre Sampaio, diretor da CNC 
responsável pelo Conselho Empresarial 
de Turismo e Hospitalidade (Cetur) da 
entidade, chama atenção para o potencial 
número de empregos que podem desa-
parecer. “Sabemos que todos os setores 
da economia estão sendo afetados, mas o 
segmento voltado ao Turismo terá o pro-
cesso mais longo de recuperação, temos 
uma projeção de 300 mil desempregados. 
Vamos fazer o que for possível para mini-
mizar os efeitos negativos no nosso setor”, 
afirma (Gecom/CNC).

Exportações de carne suína 
cresceram 56,6% de janeiro a abril
As exportações de carne suína in natura somaram US$ 605,49 milhões de janeiro a abril de 2020, 
registrando uma variação positiva de 56,6%

sável por 53,1% da carne 
exportada. De janeiro a 
março o estado já soma 
US$ 321 milhões e registra 
uma variação positiva de 
44,3%.

O Rio Grande do Sul foi o 
segundo maior exportador.  
O estado foi responsável por 
27,7% do total embarcado, 
somando US$ 168 milhões 
no período. Na sequência 
vem Paraná com 13,3% de 
participação, Mato Grosso 
com 3% e Minas Gerais 
com 1,62%. Fonte: Caroline 
Mendes/Redação SI

2019. Entre os estados 
produtores de Santa Ca-

tarina segue como maior 
exportador, sendo respon-

Isolamento social levou o 
e-commerce a crescer 47% em abril

eletrodomésticos, eletrônicos, farmácia, 
livraria, moda, móveis e decoração, 
moda, ótica e supermercados.

Cinco setores registraram aumento 
no número médio de pedidos, sendo 
o setor de brinquedos o “campeão”, 
com 434,70%. Em segundo lugar, su-
permercados, com 270,16%, seguidos 
por artigos esportivos, com 211,95%; 
farmácia, 41,56% e eletrodomésticos, 
4,47%. Na contramão, as três maiores 
quedas de pedidos foram registradas 
pelos setores de bebidas, com 76,62%; 
autopeças, 57,95%; e livrarias, 
46,43%. Fonte: (AI/abcomm).

Pesquisa da Associação 
Paulista de Supermercados 
(APAS) sobre a percepção 
e confiança dos super-
mercadistas do Estado de 
São Paulo revela que, 67% 
acreditam que o número 
de empregos será mantido, 
23% esperam fazer novas 
contratações e apenas 10% 
devem realizar demissões. 

A falta de confiança no 
atual cenário e as fortes 

mudanças em relação ao 
desempenho econômico e 
político fizeram o otimismo 
do empresariado paulista 
cair de 40% em abril para 
28% em maio. Outro ponto 
é que o PIB, para 79% dos 
supermercadistas, terá 
queda, assim como a taxa 
de juros, na opinião de 47%.

Para o presidente da APAS, 
Ronaldo dos Santos, apesar 
do pico das vendas ocorridas 

em março terem alavancado 
os números no setor, o efeito 
é passageiro. “Isolamento 
deve causar mais desem-
prego e isso aumentará a 
expectativa de PIB negativo, 
tendo impacto na renda das 
famílias. Com o tempo, o setor 
começará a sentir o consumi-
dor migrando para compras 
mais baratas e de produtos 
de menor valor agregado”, 
finalizou (AI/Apas).

Maioria dos supermercados deve manter 
ou contratar funcionários
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Como integrar 
pagamentos nas 

lojas online

Ter uma boa 
experiência de usuário 
é fundamental e 
está diretamente 
relacionada à 
otimização dos 
procedimentos 

Quando se trata do pa-
gamento de compras 
online, é importante 

pensar em quais formas você 
irá disponibilizar para seu pú-
blico. Por isso, é fundamental 
conhecer algumas dicas sobre 
como integrar os pagamentos 
nas lojas online de forma prática 
e segura. Pense nas formas de 
pagamento utilizada pelo seu 
público. Segundo o SPC, 77% 
dos brasileiros utilizam cartão 
de crédito para realizar suas 
compras . 

Esse pode ser um dado de-
cisivo ao se pensar em como 
viabilizar o pagamento em lojas 
online. Entretanto, é necessário 
observar esses hábitos para 
que sua medida gere um maior 
alcance de consumidores. Não 
adianta se precipitar, é funda-
mental identificar como seu 
público consome no seu site 
e, principalmente, como ele 
prioriza seu tipo de serviço ou 
conteúdo. 
	 •	Evite possíveis fraudes - 

Poder realizar uma compra 
de forma segura é funda-
mental para fidelizar um 
cliente. Ao optar por uma 
forma de pagamento online 
para seu negócio, procure 
um serviço que possa garan-
tir a segurança necessária. 
Dados do Sebrae revelam 
que fraude é um dos mo-
tivos mais recorrentes que 
ocasionam o fechamento 
do e-commerce no primeiro 
ano de funcionamento. As-
sim, optar por uma empresa 
especializada pode comba-
ter riscos na segurança. 

  Além disso, esse é um pro-
cesso que pode criar um 
vínculo com o consumidor 
a partir do momento em 
que ele conhece como fun-
ciona o pagamento na sua 
plataforma. Assim, fica mais 
fácil para esse comprador se 
planejar para consumir na 
sua página de forma segura. 

	 •	Aposte na padronização 
de processos - Essa é 
uma maneira de facilitar 
o caminho que o usuário 
percorrerá no seu site. Além 
de reduzir os esforços, pode 
viabilizar a compra, já que 

um procedimento confuso 
na hora do pagamento pode 
fazer o consumidor evadir 
da página. Por isso, inte-
grar o pagamento online às 
tecnologias de e-commerce 
pode deixar a navegação 
mais intuitiva. A experi-
ência do usuário tem sido 
cada vez mais um ponto 
de atenção e um fator de 
preocupação em relação 
ao desempenho das plata-
formas. 

	 •	Avalie o melhor mecanis-
mo para o seu negócio 
- As formas de pagamento 
online são diversas. Então, 
é necessário compreender 
suas necessidades e priori-
dades. Com o Intermedia-
dor de Pagamentos, por 
exemplo, o proprietário 
do e-commerce faz um 
cadastro no intermediador 
como vendedor e passa a 
ter licença para usar todos 
os métodos de pagamento 
disponíveis na plataforma. 
Quando o consumidor fe-
cha a compra e chega ao 
checkout, é redirecionado 
para o ambiente do inter-
mediador de pagamentos, 
devendo preencher alguns 
dados de cadastro e então 
optar pela melhor forma de 
pagamento. 

  Essa é uma das maneiras 
de viabilizar o processo de 
compra e, além de tudo, tor-
nar o caminho mais fluido 
para o usuário. Dentre as 
vantagens das ferramentas, 
está o fato de simplificar o 
sistema de cobrança e ter 
um bom custo-benefício, 
já que acaba saindo mais 
viável do que um recurso 
próprio para a ação de pa-
gamento. 

	 •	Analise seu volume de 
vendas - Antes de decidir a 
forma de pagamento online 
ideal para seu negócio, avalie 
a movimentação da sua pági-
na, compare as vantagens de 
cada método e priorize o que 
faz mais sentido para sua loja 
online. A fase do pagamento 
é extremamente delicada 
e pode ser decisiva para 
fidelizar clientes. Portanto, 
analise os planos, tarifas e 
taxas de cada opção dispo-
nível para identificar o que 
contempla o consumidor e 
suas demandas. 

(*) - Graduado em Administração de 
Empresas é gerente de Marketing e 

Inside Sales da Yapay, unidade de 
negócios da Locaweb dedicada a 

transações online.

Renato Galletti (*)

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: JOÃOZINHO DOS SANTOS, profissão: aux. de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 08/01/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João dos Santos e de Sonia Maria Ferreira. 
A pretendente: NÊILA GABRIELA SANTOS SILVA, profissão: estudante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Araci, BA, data-nascimento: 07/02/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Evangelista Santos Silva e de Cirlene Rios 
Santos Silva.

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - 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: RHIAN ENGLETHY CARDOSO DE JESuS, profissão: auxiliar de 
fibra, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/2001, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Adalto de Jesus e 
de Rosangela Cardoso de Jesus. A pretendente: ANA KAROLINA DE LIMA REIS, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/03/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leandro da 
Silva Pareto dos Reis e de Daiana Aparecida de Lima.

O pretendente: GEOVAN MESSIAS DA SILVA, profissão: encarregado de manutenção, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 20/04/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Pedro Messias e de 
Helena Soares da Silva. A pretendente: SuELEN DE JESuS PEREIRA DA SILVA, 
profissão: auxiliar de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/06/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Alencar Pereira da Silva e de Maria da Conceição de Jesus Silva.

O pretendente: IVANILTON RAMOS SOuZA, profissão: pintor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 24/04/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Souza e de Maria de Lourdes 
Ramos. A pretendente: SANDRA BATISTA DE JESuS, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 31/08/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Vicente de Jesus e de Maria 
Ivonete Batista de Jesus.

O pretendente: EDuARDO CARVALHO DE ALMEIDA, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Gregorio de Almeida e de 
Laci Monteiro Carvalho. A pretendente: TAIS BARBOSA PEREIRA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valfredo Alves Pereira e de Maria 
do Socorro Barbosa Pereira.

O pretendente: LuCAS GuILHERME RAMOS DE SOuZA SILVA, profissão: técnico 
de informática, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/04/2001, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josenildo 
dos Santos Silva e de Daniela Ramos de Souza e Silva. A pretendente: VERôNICA 
SATuRNINO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, 
SP, data-nascimento: 15/03/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ivan Natalicio da Silva e de Josiete Saturnino de Oliveira.

O pretendente: JOSé DAMIÃO DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Natuba, PB, data-nascimento: 29/05/1977, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Anacleto de Oliveira e de Cicera da 
Silva Araújo. A pretendente: ERICA SILVA DE ALMEIDA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 29/05/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Resende de Almeida e de Rosa 
Maria Silva de Almeida.

O pretendente: MARCOS VINíCIuS MOuRA DE CARVALHO, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marcos Santos de 
Carvalho e de Idelblania de Moura de Carvalho. A pretendente: JESSICA DAMAZIO 
LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nas-
cimento: 27/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valdenilson Rodrigues Lima e de Rosemeire do Amaral Damazio.

O pretendente: ADELIO JOSE LEANDRO FILHO, profissão: motorista, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 31/12/1958, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelio Jose Leandro e de Haydee de Carvalho 
Leandro. A pretendente: MARLI ALVES SOuZA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Moacyr Alves Souza e de Creusa dos Santos Souza.

O pretendente: DOuGLAS PEREIRA DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson Pereira dos Santos e de Eliana 
Aparecida Pereira dos Santos. A pretendente: LILIAN CARVALHO DA SILVA, profis-
são: auxiliar de sala, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
17/05/1999, residente e domiciliada em Poá, SP, filha de Aroldo Tome da Silva Filho e 
de Lourdes Nascimento de Carvalho.

O pretendente: MARCIO ANEZIO HONORIO, profissão: tecnólogo de segurança da 
info, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1971, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Honório e de Nilza Anezio Honório. 
A pretendente: EDILEIA AMARO DA SILVA BRITO, profissão: assistente administrativo, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gedeão Amaro da Silva e de Teonila 
Belisa da Silva.

O pretendente: GENIVALDO ROSA DE JESuS, profissão: mecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Buritirama, BA, data-nascimento: 13/01/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ana Maria de Jesus. A pretendente: LEIA FER-
NANDES DE MOuRA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1980, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
filha de Odavia Fernandes de Moura.

O pretendente: LuCAS EZEquIEL DE SOuZA AMERICO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1999, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Adriani Americo e de Erica Priscila 
de Souza. A pretendente: KRYSTAL GONçALVES COSTA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/2003, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Luiz Costa e de Cristina Gonçalves.

O pretendente: LuIZ CARLOS GOMES, profissão: prevenção de perdas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Marília, SP, data-nascimento: 22/03/1958, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião Gomes de Souza e de Neuza Azevedo 
de Souza. A pretendente: FABIANA VILLELA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Darcy Villela Sampaio.

O pretendente: EDuARDO CHAGA PEREIRA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1982, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Olavo Simplicio Pereira e de Valquiria da Conceição Chaga 
Pereira. A pretendente: GISLENE BOLI, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 14/02/1971, residente e domiciliada 
em Poá, SP, filha de Américo Boli e de Maria da Silva Boli.

O pretendente: WELLINGTON INáCIO SANTOS RODRIGuES ALVES, profissão: 
mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Paulo Rodrigues 
Alves e de Sheila Inácia dos Santos Rodrigues Alves. A pretendente: ELISANDRA 
BARCELOS DO CARMO, profissão: garçonete, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 21/10/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Gelson Batista do Carmo e de Solange Barcelos.

O pretendente: JEFERSON ALVES DE CARVALHO, profissão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Lucia Alves de Carvalho. A 
pretendente: LARISSA DE SOuZA FREZZA BuLZICO, profissão: auxiliar de escrita 
fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimen-
to: 31/12/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Clovis Bulzico e de 
Carolina de Souza Frezza.

A pretendente: JHENIFER SOSTE DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Geovane Euflozino da Silva e de Maria Mercedes Soste. 
A pretendente: INGRID MARCOS GOMES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio de Jesus Gomes e de Adriana Martins Marcos.

O pretendente: THIAGO RIBEIRO FONTES, profissão: autônomo, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Renildo Ribeiro Fontes e de Cleronice Batista 
Fontes. A pretendente: TáBATA EVELIN DA CRuZ DOS SANTOS, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/01/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton dos Santos e de 
Marta Gonçalves da Cruz.

Marco Aurélio Peres (*)

Este importante seg-
mento já gerou cerca 
de 107 bilhões de dóla-

res para o mercado em 2019, 
segundo a consultoria IDC. O 
Brasil, por exemplo, já ocupa 
o 10º lugar de acordo com o 
nível de gastos, com US$ 1,6 
bilhão ao todo. Outro estu-
do, do Gartner, aponta que, 
até 2022, 30% das grandes 
companhias construirão um 
programa de gerenciamento 
de habilidades de segurança, 
recrutamento experimental e 
práticas de desenvolvimento 
de novos talentos. 

Esses dados mostram o 
quanto a proteção à infor-
mação é essencial. E o atual 
momento da pandemia do 
Coronavírus só veio compro-
var o aumento da vulnerabi-
lidade nesta área. Um fato 
que chama a atenção é que a 
comunidade global de hackers 
está mais ativa e, proposital-
mente, explorando a falta de 
conhecimento e ferramenta 
das pessoas e empresas. 

Ataques cibernéticos repre-
sentam um negócio que fatura 
e muito no mundo inteiro. 
Além disso, os colaboradores 
estão conectados diretamente 
à internet e mais expostos, 
sem passar pelas camadas de 
segurança e prevenção que as 
empresas possuem em seus 
escritórios. Por isso, é impor-
tante se conectar à internet 
com o uso de VPNs (redes 
privadas virtuais), já que os 
dados pessoais tratados pelas 
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Está mais do que na hora de 
investir em segurança digital
Dados e investimentos na área de Segurança da Informação têm se avolumado nos últimos tempos

são aquelas mensagens que 
sempre apresentam um ar-
quivo ou link para ser clicado. 

Essas mensagens se apre-
sentam como e-mails falsos no 
contexto corporativo, spams, 
mensagens via whatsapp e 
variações no mesmo sentido. 
Uma vez que o link ou arquivo 
é clicado, uma série de con-
sequências negativas pode 
acontecer como criptografia 
dos dados, roubo e exclusão 
de dados, espionagem da 
câmera de vídeo, captura de 
teclas digitadas, entre outros.

Um cuidado que toda em-
presa que possui sites na 
internet como ferramenta 
fundamental para seus ne-
gócios deveria executar fre-
quentemente serviços é o que 
chamamos de escaneamento 
de vulnerabilidades e testes 
de invasão. É um serviço rá-
pido em que usamos hackers 
do bem (ou Ethical Hackers) 
para tentarmos encontrar vul-
nerabilidades e invadir estes 
sistemas, porém com o pro-
pósito de levantar os pontos 
que precisam ser corrigidos 
na rede ou na aplicação, de 
modo proativo.

Esse trabalho é importante, 
pois permite a correção antes 
que os hackers maliciosos rea-
lizem ataques e, aí sim, gerem 
consequências drásticas para 
o negócio. Por isso, afirmo que 
já está mais do que na hora de 
investir em Segurança Digital.

(*) - é head de Cibersegurança da 
Stefanini Rafael, especializada em 

soluções avançadas de Inteligência e 
de Cyber Defense.

companhias passam a ter um 
valor financeiro muito grande 
para os hackers por causa das 
multas milionárias das leis de 
privacidade como a LGPD e 
GDPR (da Europa). 

Portanto, se um hacker ob-
tém dados pessoais de empre-
sas, eles podem suborná-las 
com ameaças de vazamento 
dessas companhias.

Uma boa prática em aquisi-
ção de serviços ou plataforma 
de segurança da informação 
é selecionar soluções que 
já tenham casos de sucesso 
consideráveis e sejam fer-
ramentas consolidadas no 
mercado. Outra recomenda-
ção é usar provedores que 
não entregam apenas uma 
solução, mas uma inteligência 
ao longo do tempo, uma vez 
que os ataques e ameaças 
são dinâmicos e estão em 
constante mudança. 

A educação e a cultura de 
proteção e privacidade de 
dados são elementos que são 

deixados de lado, entretanto 
vemos cada vez mais ataques 
que exploram falta de conhe-
cimento dos usuários. Poucas 
ações feitas com frequência 
podem reduzir drasticamente 
o risco cibernético, como, por 
exemplo, fazer backup dos 
seus dados regularmente e 
armazená-los offline, enten-
der e seguir as diretrizes de 
segurança da informação da 
sua própria empresa, definiti-
vamente não clicar em links ou 
anexos (mesmo documentos 
do Word, PDF, Excel etc) den-
tro de e-mails não solicitados. 

Também, não instalar pro-
gramas e aplicativos suspei-
tos, evitar usar a mesma senha 
para vários serviços, manter 
o sistema operacional e apli-
cações sempre atualizados e 
compartilhar dados apenas 
por meio dos sistemas auto-
rizados pela empresa. Entre 
os problemas e falhas de se-
gurança mais comuns estão os 
ataques do tipo phishing, que 

Rafael Moura (*)  

Com o avanço da Covid-19, as empresas 
têm criado planos e ações para evitar a 
transmissão e cuidar da saúde dos fun-
cionários.

Para conter o avanço do vírus, a reco-
mendação de mantermos o distanciamento 
social conduziu negócios a mudarem for-
matos e a própria rotina de trabalho. Até 
mesmo os canais de informação voltaram 
suas atividades para o que está acontecen-
do mundialmente. 

Assim como no noticiário, o mundo não 
para. 

A economia, os negócios, as contas, as 
atividades do dia a dia não tiveram uma 
pausa, pelo contrário, são estes alguns dos 
temas que podem vir a causar problemas 
de saúde e fazer com que nos afastemos 
ainda mais, até de nós mesmos. É verdade 

que nunca assistimos a uma cena como 
esta, tanto no campo da economia como 
no social e no da saúde. 

Alguns pesquisadores afirmam, por 
exemplo, que além do próprio vírus, a 
quarentena pode acarretar outros proble-
mas de caráter psicológico, com sintomas 
depressivos, de tristeza, ansiedade, medo, 
solidão ou irritabilidade, que também 
podem causar perda de sono ou até difi-
culdade na concentração para atividades 
cotidianas. 

Por isso o alerta: desligue-se! Antes de 
tudo, é preciso manter nossa sanidade 
mental e para isso é importante se des-
conectar. Evitar conversas em grupos 
de WhatsApp, visualizar discussões no 
Facebook e em outros canais que a pauta 
sobre este momento seja massiva. Evitar 
informações em excesso é fundamental 
para permanecer no caminho da conquista 

de objetivos, principalmente antes de se 
deitar para dormir, por exemplo. 

Afinal, uma vez que o sono é prejudi-
cado, aspectos cognitivos, emocionais, 
psicológicos também são afetados automa-
ticamente. É um momento para repensar 
nossas ações e anseios, nos redescobrir, 
buscar atividades que nos entretenha, 
traçar novos desafios e conectarmos com 
o que importa: nossas vontades, sonhos, 
cenários e possibilidades. 

E assim, com celulares desligados e 
desconectados de discussões, é importante 
reconhecer emoções, buscar novas ativi-
dades e manter um pensamento otimista 
para que nossa sanidade mental, o sono, 
o bem-estar e até a esperança não entrem 
em quarentena. 

(*) - é fundador e CEO da I wanna sleep, Retail Tech 
focada em sono e relaxamento. 

A importância de desligar-se em meio à pandemia
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Covid-19 pode ser doença 
ocupacional: entenda 

o impacto jurídico para 
as empresas

O STF eliminou 
um trecho da MP 
927/2020 que definia 
que casos de infecção 
por Covid-19 não 
seriam considerados 
ocupacionais

Se antes a medida pre-
judicava trabalhado-
res em sua totalidade, 

diante da impossibilidade de 
comprovar a contaminação 
no ambiente de trabalho, 
agora, a suspensão do trecho 
preocupa as empresas, que 
se veem sobrecarregadas de 
responsabilidades. Primeiro, 
é preciso entender que doen-
ça ocupacional é a adquirida 
ou desencadeada em função 
da realização de atividades 
cotidianas no trabalho, algo 
crônico. 

Entre as mais comuns, 
por exemplo, estão a LER 
(Lesão Por Esforço Repe-
titivo), lombalgias, hérnias, 
doenças de audição e visão 
e até psicológicas, como a 
depressão e a ansiedade. E, 
afinal, o que isso representa 
na prática? O STF entendeu 
que, dependendo do caso, os 
funcionários que contraírem 
Coronavírus poderão ter a 
doença ocupacional reco-
nhecida, o que acarretará em 
algumas consequências para 
o contrato de trabalho e até 
indenização da empresa, caso 
a questão se torne judicial, 
como acontece em processos 
trabalhistas comuns.

Apesar de abrir margem 
para que todos os colabora-
dores em atividade regular 
– ou presencial – que desen-
volverem a doença possam 
se utilizar da lei para respon-
sabilizar a empresa por sua 
enfermidade, a constatação 
não será simples. Na esfera 
administrativa, o INSS de-
verá se utilizar de um crivo 
multifatorial para avaliar se 
o ambiente de trabalho real-
mente oferecia um risco para 
as equipes.

Com exceção dos casos de 
profissionais que trabalham 
em serviços essenciais, ou 
seja, que são obrigados a se 
expor diariamente ao risco de 
contrair o vírus, acredita-se 
que dificilmente o INSS irá 
considerar a contaminação 
como uma doença ocupacio-
nal. Contudo, a consequência 
disso será uma avalanche de 
processos trabalhistas no 
judiciário.

Pela via judicial, da mesma 

forma, todas as circunstân-
cias deverão ser analisadas, 
antes de se chegar à conclu-
são de que a doença ocorreu 
em decorrência do trabalho. 
Por isso, as empresas terão 
de ter uma estratégia muito 
mais assertiva para proteger 
seus funcionários. É preciso 
se precaver juridicamente e 
documentar tudo: a empresa 
faz campanhas de conscien-
tização da doença? 

Há frascos de álcool em 
gel disponíveis em diversos 
locais? Houve a oferta sufi-
ciente de máscaras e reco-
mendação para o seu uso? 
A disposição do ambiente 
favorece o distanciamento 
social? A higienização dos 
espaços está sendo feita de 
maneira correta? Esses são 
apenas alguns pontos de 
atenção.

A pandemia irá se estender 
por meses. Portanto, não 
existe a possibilidade das 
empresas se omitirem da res-
ponsabilidade de adotar to-
das as medidas de prevenção. 
Não haverá espaço para ale-
gações de desconhecimento 
das recomendações, sejam 
elas por parte da própria 
OMS ou de demais órgãos, 
que se dedicam a prestar 
orientações específicas para 
cada setor.

O momento exige das 
empresas duas coisas impor-
tantes: reflexão e bom senso. 
Os empregadores precisarão 
refletir: preciso expor meus 
funcionários ao risco, não só 
no ambiente de trabalho, mas 
também no deslocamento? É 
realmente inviável ficar em 
home office, é possível criar 
alternativas para o trabalho 
presencial, como por exemplo 
e-commerce ou migração do 
negócio para aplicativos de 
delivery?

Hoje, todos estão pensan-
do na sobrevivência física e 
empresarial. É hora de dar 
um passo para trás e rever 
as estratégias. Os reflexos 
dessa determinação do STF, 
assim como outras ques-
tões trabalhistas, não serão 
sentidos agora, mas daqui a 
alguns meses ou até anos. As 
vidas precisam ser protegidas 
e, enquanto não temos um 
tratamento, vacina ou cura 
para a doença, a prevenção 
é o melhor remédio – social, 
jurídica e financeiramente.

(*) - É advogada trabalhista 
e coordenadora da Equipe Trabalhista 

de São Paulo do Marcos 
Martins Advogados.

Luara Rezende (*)
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Quatro amigos italianos estão aju-
dando a arrecadar fundos para a As-
sociação das Mulheres de Paraisópolis, 
que fica na comunidade homônima na 
zona sul da cidade de São Paulo. Para 
isso, eles lançaram o projeto “Qua-
rantine Shirts”, que conta com uma 
série de camisetas com mensagens 
positivas e que podem ser compradas 
pelo site (https://quarantine-shirts.
myshopify.com/).

Todo o lucro da venda das peças, 
que custam R$ 120 cada, é enviado 
para a associação, que está realizando 
diversas ações comunitárias, como a 
doação de milhares de marmitas para 
os moradores. “Somos quatro amigos 
que moram no Brasil já há um tempo 
e vimos o que estava acontecendo na 
Itália e o que ela [a pandemia] poderia 
causar no país. Decidimos então aju-
dar porque vimos que a situação aqui 
também poderia ser triste”, destaca 
Mattia Mossetti, um dos idealizadores 
do projeto.

Segundo o italiano, ao perceber o 
perigo que a Covid-19 trazia, eles 
se reuniram “de maneira remota” e 
criaram o projeto, sendo que essa 
é a primeira ação do tipo que eles 
fazem juntos. Mossetti explica que, 
em média, os criadores da “Qua-
rantine Shirts” moram no Brasil 
há sete anos, sendo que dois deles 

Camisetas da ‘Quarantine Shirts’ 
trazem mensagens de esperança.
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aO cenário de incertezas provocado pela 
pandemia tomou proporções inespera-
das, paralisou países e afetou a economia 
mundial. A taxa de desemprego subiu e 
de rendimentos também. Surgiram en-
tão, diversas dúvidas sobre como pagar 
dívidas pontuais como, por exemplo, o 
financiamento.Com isso, bancos de todo 
o Brasil se mobilizaram para dar novas 
saídas em meio à crise, como por exem-
plo, oferecer a negociação das parcelas 
dos financiamentos e isenção de juros. 

É o que explica a especialista em 
mercado imobiliário, Yslanda Barros 
(*): “Quem possui contrato de finan-
ciamento, está conseguindo pleitear 
com os bancos até 90 dias de pausa 
no pagamento de parcelas. Mas vale 
ressaltar que essa pausa é para clientes 
adimplentes ou com até duas parcelas 
em atraso, incluindo os imóveis em 
construção”. A consultora separou cinco 
pontos importantes sobre a renegocia-
ção de financiamentos. 
 1) Procurar antes do vencimento 

da parcela, o banco responsável 
pelo financiamento para negociar. 
Alguns bancos estão congelando 
prestações da casa própria, que 
variam de 60 a 90 dias;

 2) Caso o banco negocie novos 
prazos, é importante entender 
que essas parcelas não foram 
canceladas, e sim adiadas; 

 3) Os pedidos são avaliados caso a 

Bancos se mobilizam para dar novas 
saídas em meio à crise.
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Comércio 
acumula perda 
de R$ 124,7 
bilhões em sete 
semanas

De acordo com estudo da 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), as perdas 
diretas impostas ao comér-
cio pela crise provocada pelo 
novo Coronavírus chegaram 
a R$ 124,7 bilhões após sete 
semanas do surto da doen-
ça (de 15 de março a 2 de 
maio). O valor representa 
um encolhimento de 56% no 
faturamento do varejo, em 
relação ao período anterior 
ao início da pandemia.

A CNC estima, ainda, que 
a crise tem potencial para 
eliminar cerca de 2,4 mi-
lhões de postos formais de 
trabalho no setor, em um in-
tervalo de até três meses. “A 
concretização desse cenário, 
no entanto, dependerá de 
como as empresas do setor 
vão reagir às medidas anun-
ciadas pelo governo e, em 
última instância, à própria 
evolução da pandemia nas 
próximas semanas”, avalia 
o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros.

O economista da CNC 
responsável pelo trabalho, 
Fabio Bentes, explica que 
a intensificação de estra-
tégias alternativas, como 
e-commerce, m-commerce, 
vendas por aplicativos de 
redes sociais, serviços de 
delivery e drive-thru, contri-
buiu para que as perdas se 
dessem de forma menos in-
tensa. “Contudo, não foram 
suficientes para impedir o 
acúmulo de novos resultados 
negativos ao longo de todo 
o mês de abril”, pondera o 
economista.

Nas sete semanas encer-
radas no início de maio, as 
perdas mais expressivas se 
concentraram nos segmen-
tos varejistas especializados 
na venda de itens não essen-
ciais (R$ 111,61 bilhões). 
Já as vendas de alimentos e 
medicamentos, segmentos 
que respondem por 37% do 
varejo brasileiro, acumu-
laram perdas de R$ 13,12 
bilhões no período (Gecom/
CNC).

A Boa Vista, precursora 
do Cadastro Positivo, se 
mantém empenhada em 
unir esforços e iniciativas 
que ajudem o empresário a 
minimizar ou até mesmo a 
superar os efeitos da crise 
ocasionada pela Covid-19. 
Por isso, em parceria com 
o Magalu, está incentivando 
as pequenas e médias em-
presas que estão com suas 
lojas físicas fechadas, como 
medida protetiva de com-
bate ao novo Coronavírus, 
a vender online.

As empresas realizaram 
um seminário online para 
ajudar os empreendedores 
a aderir à plataforma e co-
meçar a vender. “O webinar 
foi produtivo e esclarece-
dor, já que há pequenos 
e médios empresários 
que precisam de apoio e 

Apoio e orientação 
para ingressar em um 

ambiente virtual. 
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Muitas companhias se 
viram obrigadas a 
fechar suas portas 

para não colocarem seus 
funcionários em risco, em-
bora os salários continuem 
sendo pagos. 

O fato acendeu um alerta 
aos empresários de diver-
sos portes e setores sobre 
a necessidade de formação 
de caixa para pagamento 
de dívidas correntes. Es-
pecializado em soluções 
contábeis completas para 
empresas de diversos por-
tes, o Grupo Atai reco-
menda a recuperação de 
créditos tributários como 
alternativa para geração de 
caixa às empresas. 

“Sabemos que o impacto 
econômico da pandemia 
da Covid-19 será sentido 
por todas as empresas, em 
maior ou menor grau. Mas 
temos trabalhado forte-
mente para a geração de 
caixa de nossos clientes, em 
modalidades em que a ob-
tenção desses créditos não 
depende de longo tempo e 
nem de amplas demandas 
judiciais”, explica Edmil-
son Ataide, fundador da 
empresa de contabilidade 
Hemera, que forma o Grupo 

É possível identificar verbas e exigir a compensação 
administrativa do que foi pago indevidamente.
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Recuperação de créditos 
tributários é alternativa para 

geração de caixa às empresas
Uma das principais consequências das paralisações ocorridas no combate ao Coronavírus diz respeito 
à saúde financeira das empresas brasileiras

e exigir a compensação 
administrativa do INSS 
pago indevidamente”, 
afirma o diretor. 

	 •	Processo de restitui-
ção de PIS e COFINS 
de regime monofásico 
nas empresas do SIM-
PLES Nacional: desde 
2009, as empresas estão 
isentas de recolhimen-
tos na saída de produtos 
como gasolina, óleo die-
sel, produtos de higiene, 
máquinas e autopeças, 
entre outros. No en-
tanto, muitas empresas 
ainda pagam a alíquota 
cheia, que inclui PIS e 
COFINS. “É legítimo à 
empresa solicitar a recu-
peração destes valores 
proporcionais”, alerta 
Ataide. 

“Todo e qualquer esforço 
em prol do fortalecimento de 
caixa das empresas é funda-
mental neste momento. Mas 
embora haja possibilidades 
em comum a várias com-
panhias, vale lembrar que 
a cada empresa cabe uma 
análise personalizada”, fina-
liza Edmilson Ataide. Fonte 
e mais informações: (www.
ataigroup.com.br).

Atai junto de outras quatro 
empresas do setor.  

Acompanhe algumas das 
opções para recuperação de 
créditos recomendadas pelo 
especialista:
	 •	Processos judiciais 

de exclusão de PIS 
e COFINS da base 
de cálculo do ICMS: 
de acordo com Ataide, 
embora demande ação 
judicial, já há diversas 
sentenças favoráveis ao 
contribuinte, enquanto 
o tema aguarda decisão 
final do Supremo Tri-
bunal Federal (STF). 
“Acreditamos que após a 

decisão da corte haverá 
modulação cessando 
o direito ao crédito de 
período anterior. Então 
este é o momento para 
solicitar esta exclusão”, 
explica.

	 •	Processo adminis-
trativo de créditos 
previdenciários: o es-
pecialista explica que 
diversas decisões foram 
proferidas sobre a não 
incidência do INSS so-
bre verbas recebidas 
pelos funcionários, com 
destaque para as inde-
nizatórias. “É possível 
identificar estas verbas 

Parceria ajuda pequenas e médias 
empresas a venderem online

de ingressar no Parceiro 
Magalu irá pagar uma 
taxa de 3,99% por venda 
realizada, válida até 31 
de julho. Também poderá 
realizar vendas para novos 
clientes, já que a força da 
marca ajuda a alavancar 
os negócios em uma base 
de mais de 24 milhões de 
clientes. O Magalu tam-
bém faz as entregas dos 
produtos, sem custo para 
a empresa participante, via 
parceria com os Correios. 

O faturamento pode ser 
de forma gratuita e limi-
tada, para quem tem A1, 
Simples Nacional ou MEI (é 
possível utilizar o faturador, 
economizando tempo e di-
nheiro). Mais informações 
estão disponíveis no site 
(https://www.parceiroma-
galu.com.br/empresa).

orientação para ingressar 
em um ambiente de vendas 
completamente virtual, que 
ainda é desconhecido para 
muitos”, afirma Lola de Oli-
veira, diretora de Marketing 
da Boa Vista.

O empresário que deci-

Cinco pontos sobre 
financiamento em meio à crise

caso, de acordo com o relaciona-
mento e histórico de cada cliente. A 
solução não é oferecida, por exem-
plo, para quem já tenha contratado 
outras linhas de crédito nas últimas 
semanas, como cheque especial;

 4) Procurar saber sobre juros, em al-
guns casos, dependendo do órgão 
responsável pelo financiamento, a 
cobrança de juros é automática, 
por isso é sempre bom estar em 
contato direto com os gerentes 
para esclarecer todas as dúvidas;

 5) Analisar se realmente precisa 
desta negociação, caso a resposta 
seja negativa, pagar sua a dívida na 
data acordada é a melhor opção. 

 
(*) - Consultora de negócios e marketing, 

especialista no mercado imobiliário, é sócia e 
diretora da Ética Soluções Imobiliárias.

Italianos lançam ação para 
ajudar Paraisópolis em pandemia

são da região de Piemonte, um é da 
Lombardia e outro veio do Vêneto - 
três das quatro mais afetadas pela 
pandemia do novo Coronavírus em 
território italiano.

“Por isso, ficamos muito afetados, 
muito tristes com o que aconteceu 
lá, com as nossas famílias por lá, e 
decidimos ajudar as pessoas daqui”, 
ressalta. O idealizador da ação ainda 
destaca que, em breve, serão lançados 
outros produtos além das camisetas 
que vão garantir a continuação das 
atividades, ajudando a Mulheres de 
Paraisópolis no futuro. “Nesse mo-
mento, a comunidade recebe muita 
atenção por causa da pandemia, mas 
esperamos que isso possa continuar”, 
acrescenta Mossetti (Tatiana Girardi/
SNSA).
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Ronaldo Gallo (*)
 Mas o isolamento social também tem seus efeitos colaterais e 

o principal deles pode ser sentido na economia. O fluxo de 
transações, de todas as espécies, vem diminuindo drastica-

mente, quando não simplesmente deixando de acontecer. Os governos 
de todo o mundo já anunciam um período de economia recessiva, pós 
Coronavírus, e já se iniciam avaliações que tentam mensurar se o remédio 
não pode ser mais amargo que a doença. 

Independentemente de qual o posicionamento pessoal de cada um 
com relação à situação posta, e este artigo não se presta a desenvolver 
análise técnica sobre as medidas que são (ou serão) necessárias para 
conter a crise global, fato é que em mais dia ou em menos dia iremos 
superar a pandemia, e é neste momento que vamos encarar a questão 
que intitula esse artigo: o que fazer com os contratos rompidos e não 
cumpridos? - Vamos listar algumas opções que poderão auxiliar na 
estratégia que irá proporcionar a retomada das relações empresariais 
da forma mais eficiente e saudável possível. 

1 PODER JUDICIÁRIO 
Ponto positivos: Os juízes são profissionais altamente capacitados e 

qualificados. 

Ponto negativos: O processo desenvolvido no âmbito do Poder Ju-
diciário tem forte conteúdo adversarial e é comum as partes partirem 
para o enfrentamento, posicionadas no que entendem correto e apenas 
enxergando os lados negativos da outra parte. A resistência dá o tom 
do processo. A tendência, pós crise é de uma inundação de processos 
no Judiciário, o que tende a colapsar o sistema, gerando uma demora 
ainda maior do que a estatisticamente constatada. 

O magistrado é um generalista e não necessariamente entende do seu 
negócio. Isso pode redundar em ainda mais demora ou em decisões que, 
não obstante tecnicamente adequadas, estão descoladas do cotidiano 
do mundo empresarial, desagradando todos os envolvidos no conflito. 

2 MEDIAÇÃO 
Pontos positivos. É um ótimo procedimento para enfrentamento dos 

conflitos após o fim da crise, quando da retomada das relações em-
presariais e mesmo durante a crise. Soluções criativas que atendam o 
interesse das partes também podem emergir deste processo, diminuindo 
a espiral do conflito e gerando novas oportunidades. 

As partes não são obrigadas a permanecer no processo de mediação, 
elas prosseguem enquanto lhes parecer adequado e interessante. O 
acordo também não é o principal objetivo deste método, mas sim a 
recomposição da lesão proporcionada pelo conflito no relacionamento 
empresarial, familiar etc. Retomar o relacionamento sadio é o que importa! 

4 NEGOCIAÇÃO 
Pontos positivos. Todos os procedimentos até agora apresentados 

partem da premissa da imparcialidade, os terceiros que auxiliam na 
resolução do conflito necessariamente são imparciais. A negociação não 
parte desta premissa, o negociador é parcial e desenvolve seu trabalho 
tentando resolver os conflitos com base na estratégia desenvolvida por 
uma das partes. O negociador também pode detectar eventuais equívocos 
que estão sendo praticados no processo de resolução dos problemas e 
sugerir alternativas para que os conflitos não se multipliquem em cadeia. 

Pontos negativos. A visão parcial e a comunicação das partes por 
terceiro (o negociador) podem minimizar as possibilidades de compre-
ensão das dificuldades enfrentadas pelo outro, o que também diminui 
as alternativas de resolução do conflito. Um negociador desprovido 
de técnica pode aumentar consideravelmente a espiral do conflito, ou 
fechar entendimentos que podem não espelhar a melhor opção para as 
partes, gerando grande insatisfação. 

5 ON LINE DISPUTE RESOLUTION - ODR 
Pontos positivos. Ferramenta voltada para a resolução das chama-

das demandas de massa. É uma plataforma virtual que funciona sem 
intervenção humana, tem como base demandas repetitivas que são 
solucionadas por meio de caminhos pré-desenhados e que contam com 
alto grau de resolutividade. A rapidez na resolução do conflito, o custo 
baixo e a preservação da imagem da empresa são as melhores qualidades 
dessas ferramentas. 

Pontos negativos. Quando não há informações prévias sobre o conflito 
a plataforma pode requerer um tempo maior para demonstrar sua efeti-
vidade, até que contenha dados suficientes para a geração de caminhos 
viáveis de resolução de conflitos que atenda às necessidades das partes. 

Estas são apenas algumas das possibilidades que se tem atualmente para 
a resolução de conflitos, sem prejuízo de outras que podem ser criadas 
(design de sistema de disputas) acoplando peças de um procedimento 
em outro, gerando a construção de um sistema de resolução eficaz para 
um problema específico. Em um momento de crise, e especialmente 
após a superação desta fase, inúmeros serão os contratos rescindidos 
e as relações ameaçadas pelo não cumprimento do acordado. 

Utilizar o procedimento adequado para a resolução desses conflitos 
pode ser o diferencial necessário para a sobrevida do negócio, como 
também um marco gerador de confiança nos parceiros empresariais, o 
que sem dúvida também pode ser a origem das tão aguardadas novas 
oportunidades. 

(*) - É sócio fundador da CAMES. Mestre em Direito pela PUC-
SP e autor do livro "Previdência Privada e Arbitragem". 

A humanidade vive um momento de muitas incertezas, enfrentando a pior de suas crises e com todas as energias voltadas para a preservação das vidas 
humanas. Para esse fim, inúmeras estratégias vêm sendo desenvolvidas com certa unidade de atuação mundial, a principal delas, 

no momento, é o isolamento social, que pode quebrar o ciclo de propagação rápida da Covid-19. 

#tenhacicatrizes

Augusto Roque e Rogério Amado

Employee Experience em meio à 
pandemia: de um lado empresas, 
do outro seus empregados, e no 

meio a MP 936.

Augusto Roque (*) e Rogério Amado (**)

Tudo mudou com a Covid-19. Obviamente ninguém 
e nenhuma organização estavam preparados 

para viver esse momento bem como para assimilar 
a insegurança generalizada que essa pandemia pro-
porcionou. A volatilidade do mundo VUCA nunca 
esteve tão clara no dia a dia tanto dos colaboradores 
quanto das organizações. Para as organizações, além 
das questões de saúde existem ainda os problemas 
relacionados à manutenção – ou não – dos empregos. 

De um lado observamos empresários de todos os 
tamanhos tentando entender por quanto tempo as 
organizações irão sobreviver economicamente a isto 
tudo e de outro temos colaboradores completamente 
perdidos sobre o seu futuro financeiro, já que há um 
processo natural de fechamento de postos de trabalho, 
e a manutenção do sustento da sua família.

Buscando amparo para ambas as partes, o Governo 
Federal institui, através da MP 936, um Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 
e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares 

para enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19). 
Na tentativa de atender as diversidades vividas por 

diferentes empresas e setores, essa MP flexibilizou 
inúmeras ações possíveis. De acordo com essa medida 
provisória, a empresa pode adotar quatro caminhos: 

Não demitir o colaborador, mantendo a sua jornada 
via home office (exceto aos trabalhos essenciais) e 
remuneração.  

Redução proporcional, em 25%, 50% e 70%, da 
jornada de trabalho e salário, por até 90 dias. (Neste 
caso, o governo segue as regras do seguro desemprego 
para pagamento do colaborador)

Suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias.
Demissão sem justa causa 
Com esta intervenção, o Estado tenta criar me-

canismos de preservação do emprego e da renda, 
através da garantia da continuidade das atividades 
laborais e empresariais, numa tentativa de reduzir o 
impacto social causado não apenas na área da saúde, 
mas também no âmbito da economia. 

Se por um lado essa flexibilização permitiu que cada 
organização buscasse a saída que melhor lhe atenda 
do ponto de vista econômico empresarial, por outro, 
criou para o colaborador uma incerteza tão grande 
quanto àquela já existente inicialmente, pois, para 
muitos, não saber o que a empresa irá fazer é tão 
ou mais delicado do que as dúvidas que pairavam 
antes da MP936.

O fato é que isso tudo é novo (e caótico) para todos. 
Diante de tantas cicatrizes que estão sendo criadas, 

como os empreendedores, as organizações e suas lide-
ranças podem gerar experiências marcantes diante do 
caos? O empreendedor que se planejou, possivelmente 
tem algum fluxo de caixa para sobreviver. Já para as 
organizações e lideranças, provavelmente a resposta 
dessa pergunta está nos meios de comunicação. Se 
enquanto empresa não podemos gerar certezas, que 
tentem ao menos gerar confiança através da transpa-
rência. Sua empresa pode não saber onde, quando e 
nem como isso vai terminar, mas, a partir do momento 
que tiver uma diretriz estratégica, comunique ao seu 
time. Dê a ele mais do que informação sobre a decisão 
tomada, busque envolver, senão todos, ao menos a 
maior parte do seu time nessa tomada de decisão. 
Dessa maneira suas relações entre organização e 
colaboradores estarão pautadas na confiança gerada 
pela comunicação transparente. 

Aprenda a comunicar tudo a todos, sem medo. Essa 
pode ser uma excelente maneira para sua organização 
ofertar, diariamente, motivos para seu time confiar 
em você. Além de dar aos colaboradores uma maior 
clareza da real situação, é possível que sua própria 
equipe ajude a organização na tomada de decisão. 
Mais do que isso, ao ser transparente, você gera 
confiança e a lembrança que o empreendedor não é 
um carrasco que só pensa no dinheiro.

Em meio ao caos que descobrimos quem de fato 
está conosco. Pense nisso.

Até a próxima!

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Sócio 
da Molécula – Instituto de Desenvolvimento Humano, 

especialista em Employee Experience, Propósito, Felici-
dade, RH 4.0 e Empreendedorismo, com mais de 20 anos 
de experiência como executivo, palestrante, professor e 
consultor. Tem Mestrado em Bem-Estar e Inovação pela 

FEI-SP e é bacharel em Administração pela FEI-SP. Autor 
do livro Empreendedorismo publicado pelo ESPRO. 

(**) É Sócio da Molécula - Instituto de Desenvolvimento 
Humano Consultor Empresarial, Palestrante e Profes-

sor Universitário especialista em Employee Experience, 
Liderança Disruptiva, Gestão Tóxica, Recrutamento e 

Seleção. Tem título de Mestre em Políticas Públicas, 
pós-graduação em Educação, licenciatura em Matemática 

e graduação em Administração de Recursos Humanos. 
Possui mais de 20 anos de experiência profissional como 

executivo em organizações de médio e grande porte.
Saiba mais em compulsivos.org ou pelo email: augusto.

roque@midh.com.br/ rogerio.amado@midh.com.br

ReToMAdA dAs RelAções eMpResARiAis

o que fAzeR coM os conTRATos não 
cuMpRidos quAndo A pAndeMiA AcAbAR? 
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Pontos negativos. A escolha do mediador é essencial para o processo; 
a aplicação de técnicas não apropriadas pode elevar a espiral do conflito 
a níveis que podem redundar ainda mais danos. 

3 ARBITRAGEM 
Pontos positivos. Diferentemente da mediação e, neste aspecto, mais 

assemelhado ao processo judicial, na arbitragem o conflito também 
será resolvido por um terceiro, o árbitro. A diferença é que o julgador 
na arbitragem é escolhido pelas próprias partes envolvidas no conflito, 
que podem escolher um profissional que tenha conhecimento prático 
e teórico quanto ao tema, o que importará na agilidade em resolver a 
questão e aumentará a possibilidade de acerto da decisão final. O pro-
cesso arbitral pode ser confidencial, caso queiram as partes, e a rapidez 
é uma qualidade do processo arbitral, e você precisará dessa rapidez 
para resolver seus problemas pós Covid-19. 

Pontos negativos. O custo do processo arbitral normalmente é caro, 
e isso pode ser um problema em um momento de crise, e algumas Câ-
maras trabalham com "lista fechada" de árbitros, o que significa dizer 
que você não poderá escolher um árbitro de fora desta "lista". Além 
disso, as Câmaras de Arbitragem em sua esmagadora maioria adotam 
regulamentos próprios. Esses regulamentos são as regras procedimentais 
que irão reger o processo arbitral. 
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Um levantamento realizado 
pela KPMG faz um raio-x do 
atual cenário do setor de ener-
gia frente à pandemia causada 
pela Covid-19. O documento 
aponta as principais tendências 
e desafios do segmento e ainda 
mostra os padrões de retomada 
da indústria de energia como 
queda de consumo, aumento 
da inadimplência e paralisação 
de projetos de modernização. 

“A extensão da quarentena e 
da pandemia determinará qual 
o tamanho do impacto no setor 
elétrico. A grande expectativa 
do mercado é na construção 
de uma solução sistêmica e 
coordenada para a manutenção 
da sustentabilidade dos agente, 
sem sobrecarregar o consu-
midor final”, analisa a sócia 
da KPMG da área de energia, 
Franceli Jodas. 

Desafios do setor de energia 
elétrica: 
	 •	Impacto	direto	da	redução	

do consumo de energia e 
aumento da inadimplência, 
afetando negativamente as 
receitas das empresas. 

	 •	Queda	no	consumo	na	con-
tramão da necessidade de 
continuar a dar manuten-
ção aos empreendimentos 
para garantir a segurança 
energética da população. 

	 •	Medidas	 iniciais	 adotadas	
pela Aneel (Agência Na-
cional de Energia Elétrica) 
para preservar o consumi-
dor: minimizar os contatos 
físicos na medição da carga, 
preservar o abastecimento 
de energia e suspender o 

corte por inadimplência 
por 90 dias. 

	 •	Preocupações	 em	 análise	
pelo governo: minimizar 
os impactos econômicos 
dos agentes em especial às 
distribuidoras e a criação 
de uma solução sistêmica 
para evitar o efeito cascata 
e garantir a retomada da 
agenda de desinvestimento. 

Tendências para o setor de 
energia elétrica: 
	 •	Revisão	de	projetos	priori-

tários: foco na manutenção. 
	 •	Continuidade	na	agenda	de	

redução de custos e aumen-
to da eficiência operacional 
através da automação. 

	 •	Impacto	negativo	na	deci-
são de investimentos em na 
modernização e em proje-
tos de energias renováveis. 

	 •	Novos	modelos	de	negócios	
e de operação. 

	 •	Posicionamentos	 fiscais	 -	
recuperação de créditos, 
postergação de pagamen-
tos. 

	 •	Indicadores	 de	 Environ-
mental, Social and Gover-
nance (ESG) em pauta. 

	 •	Revisão	do	quadro	profis-
sional e de contratos com 
fornecedores. 

	 •	Estruturação	 de	 capital	
- renegociações e poster-
gações de dívidas. 

	 •	Necessidade	de	aprovação	
dos projetos de lei e medi-
da provisória em pauta no 
legislativo que ajudariam 
na redução do impacto 
financeiro causado pela 
pandemia	(AI/KPMG).	

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.
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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 val-
endo	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

Tendências e desafios 
em energia frente ao 
cenário de pandemia

Fredy Evangelista (*) 

Contextualizando, o 
termo é utilizado 
para denominar o 

índice de perda de clientes 
dentro de uma organização. 
Quanto	mais	baixa	for	essa	
conta, mais saudável uma 
companhia tende a se tor-
nar. Em tempos de crise, 
batalhar para que esse nú-
mero seja mínimo se torna 
ainda mais importante para 
evitar problemas! 

Como CEO de uma em-
presa que perdeu pouquís-
simos clientes ao longo de 
cinco anos, entendo que 
algumas questões podem 
ajudar a amenizar peque-
nos conflitos e manter um 
cliente feliz. Mas, antes de 
começar a compartilhar 
as minhas percepções, 
gostaria de trazer aqui 
um dado que considero 
importantes. 

Trata-se de uma pesquisa 
da Zendesk, software de 
CRM	para	vendas	e	suporte	
aos clientes, que avaliou al-
guns comportamentos dos 
consumidores em relação 
à experiência e satisfação 
com uma determinada 
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Evitar a perda 
de clientes é preciso!

Controlar a Churn Rate é uma das iniciativas mais importantes para manter o crescimento sustentável 
de uma empresa

empresa. O que mais me 
chamou atenção foi a in-
formação de que 35% dos 
respondentes solicitaram 
o cancelamento da relação 
com uma empresa logo 
após terem tido um único 
problema com a área de 
atendimento. 

Com esses dados em 
mente, podemos dizer que 
cuidar para a manutenção 
de um bom atendimento, 
desde a venda até o supor-
te, é uma das ações mais 
importantes para evitar a 
debandada de clientes, in-
dependente do segmento. 
Além de investir em uma 
boa ferramenta de custo-

mer success, certifique-se 
que o seu time seja bem 
preparado para lidar com 
as críticas e reclamações 
e que possam resolvê-las 
imediatamente.	Qualifica-
ção é a palavra de ordem, 
nesse caso! 

Apenas para ilustrar 
o que mencionei acima, 
quero dividir um case, 
e, de quebra, dar uma 
sugestão que pode fun-
cionar no processo de 
treinamento da equipe de 
atendimento. A National 
Australian Group teve o 
seu índice de resolução de 
problemas aumentado em 
31% depois que colocou 

os seus atendentes em 
contato com consumidores 
insatisfeitos ou cancelados 
para entender quais eram 
os seus problemas e criar 
ações para melhorar. 

E isso nos leva à segunda 
dica, tão relevante quanto a 
primeira: é imprescindível 
conhecer bem os seus clien-
tes. Seja para antever pro-
blemas, identificar possíveis 
gaps e corrigi-los, ou até 
mesmo para personalizar o 
seu produto de acordo com 
o que ele precisa ou o que o 
negócio dele necessita. São 
iniciativas como essas que 
contribuem para agregar 
valor à sua marca e criar 
uma lógica de fidelização. 

Sabemos que não é facil 
assim evitar churns, prin-
cipalmente em momentos 
críticos como o que esta-
mos vivendo atualmente. 
Por isso, é preciso, mais 
do que nunca, qualificação, 
proatividade e um pouco de 
jogo de cintura. Cuide bem 
disso e garanta a saúde do 
seu negócio! 

(*) - É CEO da Vianuvem, 
primeira startup com software 

BPM que não utiliza códigos para 
programação de processos. 


