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É comum observarmos a presença da tecnologia em diversas camadas 
da sociedade, seja em termos de comunicação, infraestrutura e claro, 
no setor empresarial.  Se por um lado, as pessoas se conscientizaram 
quanto aos benefícios oferecidos por soluções inovadoras, as marcas 
se depararam com um imediatismo fundamental para o sucesso dos 
negócios. Os desafios são variados e refletem na forma como os pro-
fissionais enxergam a criação de novas práticas de mercado. Como 
conquistar a fidelidade do público-alvo para que o mesmo sustente 
uma identidade com o serviço ou produto que está interessado?   

Novas práticas de mercado

Faturamento médio menor que 80%, cerca de 25% dos estabeleci-
mentos fechados, mais de 600 mil trabalhadores demitidos. Os dados, 
nada animadores e divulgados por entidades setoriais como a ANR e a 
Abrasel, mostram o quanto o setor de food service foi impactado com a 
crise ocasionada pela pandemia da Covid-19. E, com o passar do tempo, 
empresários e o setor público vêm pensando maneiras de reverter esse 
quadro, de forma a trazer mais garantia para bares e restaurantes. Mas, 
apesar de ainda incerta, a retomada da economia nesse setor vai depender 
de muitas mudanças no comportamento.   

Tendências para o setor de food service

Estudo da Cognizant analisa a importância da confiança no rela-
cionamento entre empresas e consumidores. A sondagem considera, 
entre outros pontos, que as questões de segurança e privacidade são 
vitais para conquistar e manter a confiança dos clientes. Entretanto, 
47% dos entrevistados querem migrar para uma startup por conta de 
problemas com uso de dados pessoais, ao passo que 41% confiam mais 
em empresas que já se estabeleceram no mercado.   

Confiança no relacionamento

Pixabay

Negócios em Pauta

Transferência Escolar
O número de alunos transferidos da rede particular para 

a estadual de São Paulo cresceu mais de dez vezes nos 
meses de abril e maio, em relação ao mesmo período do 
ano passado. Recebeu 2.388 transferências de estudantes 
oriundos da rede particular, contra 219 no ano passado. 
Vale lembrar que a matrícula é para o ano letivo vigente. 
As matrículas 2021 ainda não estão abertas. Para facilitar, a 
Secretaria Estadual da Educação abriu, a possibilidade de 
as matrículas serem feitas de maneira online em: (https://
sed.educacao.sp.gov.br/NCA/PreInscricaoOnline/login).  

  Leia a coluna completa na página 3

redetiradentes.com/reprodução

NOvO PERFIL DE sOCIEDADE

Os REFLExOs DA PANDEMIA E As MuDANçAs 
DE PARADIgMAs NA sOCIEDADE

    Leia na página 6

News@TI

Curso capacita gestores para transformar 
cidades tradicionais em cidades inteligentes

@O iCities acaba de lançar o Curso Livre Híbrido de Ca-
pacitação em Smart Cities, com início em 24 e 25 deste 

mês. Voltado para gestores e servidores da administração 
pública, além de empresários e profissionais autônomos 
interessados nas temáticas que envolvem casos reais de 
projetos, soluções e tecnologias aplicáveis aos municípios. 
O programa vai abordar conceitos técnicos e práticos apli-
cados, sobre como a inovação e a tecnologia são capazes de 
auxiliar na governança pública, infraestrutura, mobilidade 
urbana, serviços públicos, economia, geração de empregos, 
arrecadação do município e processo de transformação 
social, culminando em uma melhor gestão pública e maior 
qualidade de vida para os cidadãos. Informações: academy@
icities.com.br.  Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

Ao longo do tempo, o 
processo de compra 
e venda passou por 
inúmeras transformações 
devido aos avanços 
tecnológicos, o que nos 
levou a estar inseridos 
na cultura da velocidade 
e do imediatismo, 
acompanhando o avanço 
da infovia

Hoje com a emergência da Co-
vid-19, mais uma vez o setor 

de serviços e comércio precisou 
se reinventar, desta vez pratica-
mente de um dia para o outro, 
representando uma das maiores 
revolução da história recente.

O especialista em marketing 
digital e CEO da Vende Muito 
Brasil, Lucas Leite, revela porque 
a Covid-19 forçou os profissionais 
de diversos ramos de atuação a 
migrar para o digital: “neste mo-
mento onde todos estão na mes-
ma situação, procurando meios 
de vencer a pandemia, o relato 
de experiência e as redes sociais 
tomaram o protagonismo. Logo, 
necessitamos de uma experiência 
combinada — navegar pelos e-
-commerces, analisar ofertas nos 
ambientes online e offline, acessar 
aplicativos e, principalmente, nos 
identificar com as marcas (e não 
apenas com os produtos)”. 

Com o distanciamento social 
e o isolamento, chegando a ser 
um lockdown (quando todos 
os serviços fora os essenciais 
são totalmente paralisados) em 
algumas cidades mais afetadas 
pelo vírus, Lucas Leite faz um 
contraste em como é preciso 
apesar do encerramento de 
estabelecimentos e lojas físicas 

sete dicas para usar a crise a seu 
favor e vender muito online
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se tornar virtualmente mais pre-
sente na vida das pessoas. 

“É primordial interagir e se 
fazer acessível ao seu público, 
que está ávido por esta interação 
já que está sofrendo com o isola-
mento — e a maneira mais fácil 
de realizar, isso é, pelas redes 
sociais. Assim, para vender mais, 
é preciso ir além: estar presente 
em todos os canais possíveis 
(e adequados), acompanhar 
de perto o comportamento do 
cliente e compreender os seus 
desejos”. Confira as dicas de 
Lucas Leite para vender muito 
na crise e manter os negócios em 
alta apesar da pandemia:

1. Promova conteúdos 
compartilháveis - Mais do que 
buscar seguidores, é necessário 
tornar a sua página interessan-
te, um espaço com conteúdos 
atraentes e engajadores. Afinal, 
é isso que conquistará fãs e con-
sequentemente clientes para o 
seu e-commerce.

Para que a sua página seja atra-
tiva e não apenas um monte de 
publicidade que as pessoas não 

chance de alcançar um público 
ainda maior, veiculando produtos, 
conteúdos e, principalmente, di-
recionando novos usuários para a 
home do seu e-commerce.

4. seja criterioso com as 
imagens que posta - Uma 
imagem vale mais que mil palavras, 
certo? Então, saiba utilizá-las a 
seu favor. Por meio de fotos, mais 
que produtos, mostre um estilo de 
vida que se relacione à sua marca. 
Capture cenas exclusivas, reações 
espontâneas e momentos descon-
traídos da sua equipe. Publique 
fotos de making of, fabricação de 
produtos (caso você desenvolva 
isso no seu e-commerce) ou até 
eventos já realizados.

5 - Inspire - Inspire! Esse 
é um dos principais focos de 
redes sociais como o Instagram. 
Através dela, você deverá des-
pertar o desejo no consumidor 
e fazê-lo crer que a sua marca 
e o seu produto proporcionarão 
qualidade de vida e felicidade.

6 - use hashtags - Não 
deixe de agregar hashtags (#) 
às suas fotos — serão essas 
palavras-chave que te levarão a 
um hall de marcadores de con-
teúdo, indicando um contexto 
pré-estabelecido.

7. Faça bom uso do stories 
- No Stories, você poderá refor-
çar a jornada do seu negócio por 
meio de storytelling. Tal aborda-
gem tem como objetivo destacar 
os momentos que realmente 
representam a sua marca, como 
mudanças no ambiente de traba-
lho, novidades no e-commerce 
ou na estratégia dele.

Fonte e mais informações: (https://
vendemuito.com.br/programas/).

terão interesse nenhum em ler, 
tenha em mente a Lei do Pareto 
(80/20): para cada dois posts de 
produtos e divulgação da marca, 
crie outros oito com intuito de 
apenas informar e interagir. 
Publique imagens com frases 
motivacionais (especialmente às 
segundas-feiras), dicas de como 
usar o produto X ou, ainda, algu-
ma novidade sobre o seu nicho.

2. Integre - Aproveite a opor-
tunidade de divulgar e vender os 
produtos da sua loja virtual no 
marketplace do Facebook ou do 
Instagram. Se a plataforma do seu 
e-commerce possui integração 
com essa rede social, melhor ain-
da. Você conseguirá, por exemplo, 
controlar o estoque e as formas de 
pagamento de uma só vez.

3. Invista em publicidade 
paga e impulsionamento - O 
Facebook e o Instagram oferecem 
a possibilidade de impulsionar 
suas publicações por meio de 
anúncios pagos. As campanhas 
são segmentadas por idioma, loca-
lidade, gênero, idade e interesses, 
e você pode definir o investimento 
que cabe no seu bolso. Essa é a 

Mais uma vez o setor de serviços e comércio precisou se reinventar. 

Endividamento de risco
Cerca de 4,6 milhões de endivida-

dos no Brasil devem a instituições 
financeiras mais do que podem 
pagar. É o chamado, pelo Banco 
Central, de endividamento de ris-
co, formado por casos em que há 
inadimplência, comprometimento 
de renda, empréstimos em várias 
modalidades e renda abaixo da linha 
da pobreza. A classe dos tomadores 
com renda entre R$ 5 mil e R$ 10 mil 
é a que apresenta a maior parcela de 
endividados de risco, 6,5%.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/os-reflexos-da-pandemia-e-as-mudancas-de-paradigmas-na-sociedade-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-05-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/a-gravacao-do-presidente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/tecnologia-a-favor-da-gastronomico-tendencias-para-o-setor-de-food-service-no-pos-covid/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-relacionamento-com-o-cliente-na-era-digital/
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Coluna do Heródoto

O presidente deve ou 
não ter as gravações 
que fez no palácio do 
governo divulgadas 
pela mídia para a 
opinião pública? 

O debate pega fogo 
uma vez que de um 
lado envolve a opo-

sição e de outro o grupo 
eleito para conduzir o país 
por quatro anos. O presi-
dente e seus assessores 
alegam que as conversas são 
pessoais e por isso não tem 
obrigação de divulgar, uma 
vez que envolvem questões 
de governo e de segurança 
nacional que podem abalar 
a estabilidade do país. 

A oposição não deixa por 
menos e dá munição para 
que a imprensa se aprofun-
de nas investigações sobre 
as suspeitas que pesam 
sobre o chefe do executivo, 
sua intenção de abafar as 
investigações, questões ina-
ceitáveis para a manutenção 
da democracia. 

O presidente não comple-
ta nem bem dois anos de 
mandato e já se debate aber-
tamente se deve ou não ser 
submetido a um processo 
na câmara dos deputados, 
que pode desaguar em um 
processo de impeachment 
e a consequente perda de 
mandato. Isto é impensável 
para o grupo que está no 
poder. A defesa alega que a 
divulgação das gravações é 
uma violação da intimidade 
do presidente.

Afinal as gravações que  
ocorrem no gabinete pre-
sidencial, ou em reuniões 
no palácio de governo é 
de propriedade pública ou 
não?  Para responder há no 
horizonte um conflito dos 
poderes da república. De um 
lado o executivo, de outro 
o judiciário representado 
pelo supremo tribunal. A 
popularidade do presidente 
despenca  e grande parte da 
população quer ouvir o que 
contem essas gravações. 

Os líderes da oposição 
promovem atos de protes-
tos, debates na imprensa, 
comícios e passeatas nas 
ruas de algumas grandes 
cidades. Os ânimos  se acir-

ram, afinal o presidente tem 
um mandato de quatro anos 
legitimamente conquistado 
com a maioria dos votos dos 
eleitores, e teoricamente 
só eles podem tirá-lo do 
poder. Os analistas políti-
cos não dão trégua e tudo 
caminha para uma fragorosa 
derrota do chefe do poder 
executivo. 

Não se admite em uma de-
mocracia que seja lá quem 
for esteja acima da lei e a 
mídia repete que quando 
alguém assume um cargo 
público perde parte de sua 
intimidade, uma vez que 
há o interesse público e do 
Estado sobre o conteúdo do 
que se discutiu no gabinete 
presidencial.

O supremo autoriza a 
divulgação das gravações. 
Atende uma decisão do 
poder judiciário. É de inte-
resse público decidem os 
ministros. Era o que faltava 
para que o pedido de im-
peachment fosse aceito no 
Congresso. As investigações 
feitas por dois jornalistas 
ganham uma repercussão 
nacional. 

Uma fonte preservada 
nas reportagens, conhecida 
como o Garganta Profunda, 
afirma que o presidente 
sabe que a sede do partido 
Democrata foi invadida e os 
invasores presos instalando 
microfones para espionar 
o que a oposição tramava. 
Agora se discute se a própria 
reeleição de Richard Nixon 
foi fruto dessa malandragem 
ilegal. 

O jornal The Washington 
Post que divulgou a invasão 
do prédio Watergate, sede 
do Partido Democrata, 
centraliza as manifestações 
contra Nixon. Não precisa 
ser analista político para 
ver que ele vai ser apeado 
do poder e o Partido Repu-
blicano também. 

Não há outra saída, o vice 
Gerald Ford é convocado 
para assumir a presidência 
no lugar de Richard Nixon 
que renuncia para escapar 
do pior. Sai pela porta do 
fundo da Casa Branca.

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

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

A gravação 
do presidente 

Transformação digital: o volume 
de dados como grande ameaça

Márcio Arbex (*)

Outro resultado bastante expres-
sivo está na dificuldade de inte-
gração e gestão das informações, 

onde 60% das empresas estão sendo 
desafiadas pela qualidade e comple-
xidade dos dados, principalmente no 
contexto segurança e governança da 
informação. Parte da complexidade 
dessa jornada está no alto volume de 
dados gerados de forma aleatória. 

Para se ter uma ideia, foram cria-
dos 33 ZB de novos dados em 2018 
(1 ZB = 1 trilhão de Gigabytes). Desse 
total, 14% eram originais e 86% vie-
ram de replicações e redistribuições, 
sendo 25% dos dados úteis tagueados 
e, apenas, 13% deles analisados. Até 
2023, mais de 103 ZB de novos dados 
deverão ser criados, prevê o IDC.

 
Todas as empresas precisam priorizar 

a gestão de dados como um processo 
vital para suas estratégias de trans-
formação digital. Um grande caso de 
sucesso pode ser encontrado em um dos 
maiores parques temáticos do mundo 
localizado no Caribe Mexicano. O Grupo 
Xcaret conseguiu melhorar ainda mais 
a acurácia das suas informações por 
meio de uma visão 360° da arquitetura 
corporativa dos seus sistemas, garan-
tindo uma taxa de ocupação de 85% 
já no primeiro ano de implementação 
da tecnologia.

 
A pesquisa do IDC também ressalta 

que as empresas estão recebendo uma 
quantidade cada vez maior de dados. Am-
bientes altamente distribuídos e diversos 

são extremamente co-
muns na economia digital, 
complicando a integração 
de dados e exigindo novas 
soluções para a qualidade 
das informações. De acor-
do com o IDC InfoBrief, 
essas são as soluções em 
evidência nesse momento:

 
Visão 360º graus: 

uma visão combinada, 
orientada ao cliente, dos 
dados mestre e transa-
cionais em ambientes diferentes para 
melhorar as experiências, operações e 
alinhamento organizacional do cliente.

Governança de dados: reduzir os 
riscos associados à segurança e com-
pliance gerando confiança nos dados 

de uma organização.
Data-as-a-service: 

combinar e entregar 
diferentes dados para 
vários consumidores, 
permitindo que várias vi-
sualizações dos mesmos 
dados sejam usadas para 
projetos distintos.

Pipelines de dados: 
utilizar várias fontes de 
dados heterogêneos para 
depurar, em tempo real, 

uma informação analítica necessária 
para o treinamento e a implantação de 
modelos.

 
(*) É diretor de pré-vendas da TIBCO na América 

Latina, líder global em dados corporativos.
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“Todas as 
empresas precisam 

priorizar a gestão 
de dados como um 
processo vital para 

suas estratégias 
de transformação 

digital.”

Freepik

Pesquisa recente divulgada pelo IDC Infobrief, patrocinada pela TIBCO, intitulada “Using Data 
Intelligently: Unification and Pipelining Patterns in the Digital Economy”, apontou dois dados 
curiosos sobre as empresas: 46% estão “confusas digitalmente” e as 54% que se consideram 
"comprometidas digitalmente" ainda não completaram seu caminho rumo à transformação digital. 

News@TI
WatchGuard Technologies conclui aquisição da 
Panda Security

@  A WatchGuard Technologies, líder global em segurança e 
inteligência de redes, segurança Wi-Fi e autenticação multi-

fator, concluiu a aquisição da fornecedora de proteção avançada 
de endpoint, Panda Security. A WatchGuard anunciou a assinatura 
de um contrato definitivo para a compra da Panda em março de 
2020. A Panda agora é uma subsidiária integral da WatchGuard, 
permitindo que seus clientes, parceiros atuais e futuros consolidem 
seus serviços fundamentais de segurança para proteção da rede até 
o endpoint em uma única empresa (https://www.watchguard.com/).

Evento online discutirá os benefícios da AWS 
para os negócios 

@A Amazon Web Services (AWS) tem se destacado como uma 
das plataformas de nuvem que mais crescem no mundo. Ao 

todo, são centenas de serviços completos e milhões de clientes 
em diversas regiões do globo, inclusive, na América Latina, cuja 
atuação foi tema de um estudo pela International Data Corporation 
(IDC).  Para falar sobre o tema, a BRLink,  empresa de tecnologia 
que oferece soluções de nuvem, vai promover o webinar “O valor 
da AWS para os negócios”, em uma conversa inédita  com represen-
tantes da Amazon Web Services (AWS) no Brasil. Para garantir sua 
participação ou de algum membro da sua equipe, realize a inscrição 
pelo link: https://materiais.brlink.com.br/webinar_o_valor_da_aws.

Mais nova acelerada da Google

@A Telavita, plataforma de psicoterapia que conecta pacientes a 
profissionais da psicologia de todo país, foi uma das vencedoras 

da Startup Battle - ou Batalha de Startups, em português -, programa 
de aceleração da Google, na categoria Impacto Social. Com isso, nos 
próximos quatro meses, a gigante da tecnologia dará mentorias perso-
nalizadas, suporte e ferramentas tecnológicas de ponta e análises para 
um desenvolvimento ainda mais assertivo para os negócios. Além disso, 
a health tech também receberá até US$ 100 mil em produtos digitais 
(https://www.telavita.com.br/).

12 horas de palestras sobre o Meio Ambiente

@No dia 05 de junho é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e 
para reforçar a importância da data, o Centro Universitário Inter-

nacional Uninter promoverá 12 horas de palestras, das 9h às 21h, com 
o tema central “Terra: vamos cuidar da nossa casa e da casa da vida”. 
A Maratona da Sustentabilidade consiste em lives com acesso gratuito 
para todo o país, realizadas no Facebook, na página Maratona de Susten-
tabilidade Uninter. “Estamos vivendo hoje as consequências do descaso 
com a natureza e com o mundo em que vivemos. Neste momento, mais 
do que nunca, é fundamental nos preocuparmos com o presente e com 
o futuro do Meio Ambiente”, afirma Rodrigo Berté, diretor da Escola de 
Saúde, Biociência, Meio Ambiente e Humanidades da Uninter (https://
fichadeinscricao.uninter.com/Inscricoes/ETAPA-1/?cdEvento=2857&fb
clid=IwAR0UyEMfLxDb-BUd1l3sh40BDUoM8aDTPXjdVfFO1Gz6oFb-
-HF6XbVW76zc).

ricardosouza@netjen.com.br

Micro, pequenas e médias empresas têm a oportunidade de participar 
de rodadas virtuais para exportação de bebidas e alimentos

O Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) juntamente com o Sebrae, 
a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) e a Apex-Brasil vão realizar, entre 
os dias 22 e 26 de junho, uma rodada 
internacional de negócios do setor de 
alimentos e bebidas, envolvendo micro, 
pequenas e médias empresas. Fornece-
dores brasileiros poderão se conectar 
com compradores de toda a América 
Latina, além dos Estados Unidos, Índia, 
Emirados Árabes e Canadá. Essa é a 1ª 
vez que o evento acontecerá no modelo 
virtual em função da pandemia do Co-
ronavírus, que afeta o Brasil e diversas 
outras nações do mundo.

As instituições brasileiras que atuam 
na organização do evento fazem parte do 
Plano Nacional da Cultura Exportadora 
(PNCE). O Sebrae, a CNI e a Apex-Brasil 
são responsáveis por conduzir as ações 

voltadas às empresas do setor de ali-
mentos e bebidas. Independentemente 
do porte, todos os segmentos terão uma 
grande oportunidade de expandir suas 
atividades e buscar novos negócios fora 
do país. “Para a Apex-Brasil, as rodadas 
virtuais fazem parte de um conjunto de 
ações de suporte às empresas brasileiras 
para incrementar a geração de negócios 

internacionais e tornar a nossa indústria 
mais competitiva, com mais efetividade 
e menores riscos”, avalia a Gerente de 
Competitividade da Apex-Brasil, De-
borah Rossoni.

“A internacionalização aumenta a 
competitividade das empresas, com a 
ampliação de mercados e diversificação 
da demanda o que se transforma em 
mais uma alternativa para conseguir 
ultrapassar este momento desafiador 
que vivemos”, afirma Carlos Abijaodi, 
diretor de Desenvolvimento Industrial 
da CNI. A CNI coordena nacionalmente 
a Rede Brasileira de Centros Inter-
nacionais de Negócios (Rede CIN), 
presente nas 27 unidades da federação 
com foco no atendimento às empresas 
para assegurar uma atuação competi-
tiva no mercado internacional (https://
connectamericas.com/pt).
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Dicas para aprender novos 
idiomas

Brancoala, youtuber e produtor 
de conteúdo, separou algumas 
dicas simples de como tornar esse 
estudo mais tranquilo. Confira a 
lista a seguir:

Leia livros no idioma que quer 
aprender - Vale a leitura em qualquer 
idioma e de qualquer livro que seja, 
dos mais simples aos mais comple-
xos. Inicialmente, livros infantis 
podem ajudar a colocar o objetivo 
em prática, até mesmo quadrinhos 
valem. Com o passar do tempo, 
podem ser adicionados romances 
e livros técnicos à rotina de leitura.

Acompanhe as letras das músi-
cas - Ouvir músicas em inglês ou 
qualquer outra língua é ótimo, pois 
ajuda a entender as palavras de 
forma plena: além do significado, 
se aprende também a pronúncia.

Assista séries e filmes legendados 
- Qualquer um desses é uma boa 
opção, especialmente se já existe 
alguma familiaridade com o que está 
sendo assistido. Ainda assim, uma 
boa dica é utilizar animações, uma 
vez que os diálogos são mais simples.

Ouça podcasts em inglês - Essa 
modalidade de conteúdo tem cres-
cido muito em todos os países. Para 
começar a aprender o inglês, por 

exemplo, há bons canais que podem 
ajudar. Além de canais mais conhe-
cidos, como o New York Times (para 
quem já tem algum entendimento), 
há também canais brasileiros como 
o Inglês Nu e Cru Rádio, com episó-
dios curtos e interessantes.

Assista vídeos no YouTube - Além 
de diversos canais internacionais 
com os mais diferentes temas, há 
também opções focadas apenas 
no aprendizado de novos idiomas, 
sendo o inglês o mais comum.

Faça cursos online -  Há muitos 
cursos disponíveis na internet, se-
jam pagos ou não, com professores 
especializados que podem dar mais 
atenção a pontos de dificuldade. 
Além disso, uma outra vantagem 
dessa modalidade é que, por poder 
ser feito à qualquer hora, pode ser 
adaptado à rotina do estudante.

Utilize aplicativos - Com o celular 
sempre disponível, é possível dedicar 
alguns minutos diariamente para 
entender melhor uma nova língua. 
Aplicativos de dicionários são uma 
boa ideia para aumentar o vocabulá-
rio. Já aplicativos como o Duolingo, 
que tem diversas aulas de muitos idio-
mas ajudam a desenvolver melhores 
diálogos e novas palavras também.
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D -  Seguro 24 Horas
Um seguro que pode ser contratado antes de pegar a estrada e por 
apenas 24 horas. Esse é o ‘Instant’, produto lançado para automóveis 
com proteção por perda total por acidente. É o primeiro seguro do 
Brasil que permite a contratação exclusivamente pelo uso e sob de-
manda, diferentemente do que acontece nas apólices tradicionais. 
Apesar de já existir em outros países, essa modalidade só foi autorizada 
pela Susep em agosto do ano passado. A novidade chega ao mercado 
brasileiro através da Argo Seguros, multinacional norte-americana 
especializada em seguros de nicho. Para saber mais, acesse: (www.
argoseguros.com.br).

E - Fibra Ótica 
A Vivo anuncia a chegada de sua rede de fibra (FTTH) de última geração 
para nove cidades. O serviço é uma das principais estratégias de negócio 
da companhia que agora estará disponível para as seguintes localidades: 
no estado de São Paulo: Arujá, Barretos, Embu Guaçu, Mirassol, Registro 
e Tatuí; em Minas Gerais: Itaúna e Viçosa, e no Espírito Santo: Aracruz. 
Com planos de banda larga de até 300 Mega de velocidade de download, 
a oferta da companhia contempla tanto clientes residenciais quanto 
empresas de todos os portes nos bairros que serão atendidos. As cidades 
fazem parte do crescente cronograma de municípios selecionados pela 
Vivo para receber a rede de fibra em 2020. 

F - Sistema Bancário
A BTX Digital - especializada em criação, construção e manutenção 
de digital banks - lança o FeComércio Bank com a proposta de de-
senvolvimento sustentável do comércio de bens, serviços e turismo. 
A operação teve início no Ceará, atendendo pessoas físicas e jurídicas 
do segmento. O investimento é de 135 milhões de reais em 3 anos. 
Com previsão de expansão gradual a outros estados, o FeComércio 
Bank promete reduzir custos e fidelizar clientes através dos benefícios 
ofertados. A expectativa está focada no acúmulo de pontos da utilização 
do sistema bancário, podendo ser trocadas por serviços do Sesc e do 
Senac, os braços social e educativo do sistema. Saiba mais em: (www.
fecomerciobank.com.br).

A - Fissura Labiopalatina
O projeto “Máscaras Solidárias - Frases Transformadoras – Saúde Une 
Todos” firmou parceria com a Smile Train, instituição filantrópica, líder 
mundial no tratamento de fissura labiopalatina, que viabilizou a confec-
ção de máscaras, enviadas aos povos indígenas e populações ribeirinhas 
de Rondônia, Manaus e Parque Indígena do Xingu, por meio de outro 
parceiro do projeto Máscaras Solidárias, que é a ONG Doutores da 
Amazônia. Essas máscaras vão atender também aos índios que apre-
sentam o problema da fissura labiopalatina e que devem ser atendidos 
pela instituição a partir do próximo semestre ou tão logo seja seguro, 
pós pandemia, fornecer cirurgia e tratamento a esses índios. Saiba mais 
em: (www.smiletrainbrasil.com).

B - Feito em Santos
A Fundação Parque Tecnológico de Santos, a Amazon Web Services, 
Inc., e o hub de inovação santista Spacemoon desenvolvem em conjunto 
o portal de e-commerce ‘Comercializa Santos’, cujo objetivo é auxiliar, 
gratuitamente, micro e pequenos empreendedores autônomos da cidade 
na exposição e na venda de seus produtos. A iniciativa é parte do pro-
grama santista de retomada econômica durante a pandemia, ajudando 
a impulsionar os negócios locais no período de flexibilização regrada 
do isolamento social. O Escritório de Inovação Econômica da Segov 
deu início ao projeto Feito à Mão, que criou a página ‘Feito em Santos’, 
voltada a artesãos locais, que se inscrevem e expõem seus trabalhos 
gratuitamente. Saiba mais em (www.santos.sp.gov.br).

C - Comercio de Bairro
Presente em sete países da América Latina, a Wabi chega ao Brasil para 
apoiar pequenos mercados, padarias, confeitarias, lojas de conveniências, 
entre outros estabelecimentos do varejo. Trata-se de um aplicativo em 
que o lojista não tem nenhum custo e o consumidor recebe o produto 
comprado em apenas 15 minutos sem qualquer taxa de entrega. A 
ferramenta, impulsionada pela Coca-Cola Argentina e desenvolvida 
pela YopDev, já está disponível no Rio de Janeiro e em São Paulo. Para 
começar a vender por meio do aplicativo é preciso apenas entrar em 
(www.eumecuidocomwabi.com) e realizar o cadastro. 

G - Guia Orientativo
A Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) lança o “Guia 
Orientativo para a Continuidade das atividades face à pandemia da Co-
vid-19”, elaborado por um grupo de trabalho multidisciplinar formado 
por colaboradores da própria Associação, membros das Comissões Te-
máticas de Saúde, Segurança e Higiene do Trabalhador, de Segurança de 
Processo, e empresas associadas. O objetivo é o de auxiliar as empresas 
do setor, independente do porte, a manter suas operações em um cená-
rio de pandemia, com foco na saúde dos colaboradores, trabalhadores 
terceirizados e clientes. A publicação está disponível para download 
gratuito no site (www.abiquim.org.br), na seção Guias e Estudos.

H - Tecnologia e Inovação
A Quest Software, fornecedor global de software de gerenciamento e se-
gurança de sistemas, realiza entre os dias 10 de junho e 3 de julho o Quest 
Tour 2020. A edição conta com uma série de eventos online com temas 
relacionados à tecnologia, inovação e informação. Ao final de cada série, 
o participante será convidado para uma experiência de entretenimento 
VIP. O objetivo é abordar diversos temas de forma abrangente mostrando 
como a companhia pode ajudar a solucionar problemas enfrentados no 
cotidiano dos ambientes de TI. Sessões de 15 minutos com o tema central 
baseado em cinco unidades de tecnologia: Unified EndPoint Management, 
Platform Management, Information Management, Data Protection e One 
Identity. Para inscrições e mais informações: (https://bityli.com/cMsVh). 

I - Despoluição do Pinheiros
A Passarelli, uma das mais tradicionais empresas de engenharia do País, 
participa do Consórcio Rio DBO Alto Pirajuçara, que será responsável pela 
execução das obras necessárias para que haja uma significativa redução de 
lançamento de esgoto residencial no Córrego Pirajuçara. O contrato deste 
projeto acaba de ser assinado e será mais uma etapa do Programa Novo 
Pinheiros, um dos mais importantes projetos de saneamento do Brasil, 
gerenciado pela Sabesp, e no qual a Passarelli também atua em outro con-
sórcio, à frente das obras da Bacia do Córrego Pedreira/Olaria, trazendo de 
volta a vida ao Rio Pinheiros. Outras informações (www.passarelli.com.br).

J - Usinas Solares 
A Claro recebeu da EDP, empresa que atua em todos os segmentos do 
setor elétrico, quatro usinas solares de geração distribuída. O empreendi-
mento, localizado em uma área de 5,8 hectares no município de Taubaté/
SP, tem capacidade instalada de mais de 4 megawatts-pico (MWp) e vai 
garantir o fornecimento de energia renovável a 516 unidades consumi-
doras da empresa de telecomunicações no Estado. Juntas, as usinas vão 
gerar mais de 6.000 MWh/ano, o equivalente à energia consumida por 
2.523 residências. Além dos ganhos econômicos, as usinas vão evitar 
que 454 toneladas de dióxido de carbono sejam emitidas a cada ano, o 
que corresponde ao plantio de 2.785 árvores.

Será que nos 
comunicamos 

de forma eficiente?
“Talvez você esteja 
falando demais...” 

Quantas pessoas escuta-
riam os outros se sou-
bessem que não teriam 

a chance de falar depois? E se 
você tivesse apenas três minu-
tos durante uma reunião de 
uma hora? Pensaria e ouviria 
bem mais, não é? 

A maior parte das pessoas 
está muito mais preocupada 
em falar do que em ouvir. E eu 
vejo que este é um dos motivos 
que mais têm atrapalhado a 
comunicação no mundo dos 
negócios. 

Como diria George Bernard 
Shaw, dramaturgo irlandês e 
ganhador do Prêmio Nobel, “a 
falha da comunicação é a falsa 
ilusão de que ela foi alcança-
da”. Estabelecer uma boa co-
municação é fundamental no 
âmbito profissional. Quando 
falamos especificamente de 
vendas, então, essa capaci-
dade torna-se ainda mais es-
sencial - e, hoje em dia, todos 
nós precisamos ser um pouco 
vendedores. 

Independentemente de sua 
ocupação profissional (mé-
dico, advogado, profissional 
da contabilidade, executivo, 
assessor de investimentos...), 
você sempre precisa vender 
ideias, conceitos, produtos e 
serviços. 

É praticamente impossível 
pensar em vendedores que 
não saibam comunicar-se com 
maestria, mas eles existem. E 
são muitos. 

Segundo pesquisas apresen-
tadas no livro Bruce King, os 
vendedores gastam em média 
49 segundos de cada minuto 
falando. 

Agora, pense comigo: se 
durante uma negociação 
você falar durante mais de 
80% do tempo, quais são as 
reais chances de você per-
ceber se o seu ouvinte está 
entendendo a mensagem que 
você quer transmitir? Imagi-
ne, por exemplo, um médico 
indicando um tratamento a 
um paciente, sem escutá-lo 
antes, com atenção e sem 
perguntar sobre os sintomas 
ou se ele vem tomando algum 
medicamento. 

Tenho convicção de que os 
maiores negócios acontecem 
quando existe um interesse 
genuíno em agregar valor 
ao próximo. Mas, como um 
vendedor pode saber o que o 
seu cliente almeja e quais são 
suas preocupações, se nunca 

o deixou responder sobre 
isso? Muitas pessoas insistem 
que simplesmente dominar o 
assunto ou usar seus melhores 
argumentos para contornar 
objeções são suficientes para 
fechar um grande negócio. 
Porém, esquecem que a ven-
da, em si, não tem a ver com o 
produto e sim, com o cliente. 

Se você concorda com a fra-
se acima, talvez isso também 
lhe faça sentido: durante a 
maior parte de uma negocia-
ção, o cliente deveria estar fa-
lando mais sobre si próprio do 
que você das características 
do seu produto, ou de como a 
sua ideia é tão brilhante. Para 
atingir um alto nível de comu-
nicação, conseguir transmitir 
uma mensagem clara e, por 
consequência, fechar grandes 
negócios, é preciso entender 
o seu ouvinte. É fundamental 
conhecer seus anseios e obje-
tivos, para poder colocar suas 
ideias, produtos ou serviços 
de uma forma mais assertiva. 

É preciso deixar que ele 
fale a maior parte do tempo. 
E eu vejo apenas uma forma 
de se fazer isso: perguntando! 
Já me falaram que perguntar 
durante uma venda pode 
parecer “forçado”. Mas, não 
consigo entender como pode 
ser “forçado” fazer uma per-
gunta e parar para escutar. Na 
verdade, nada pode ser mais 
forçado do que falar, falar, 
falar ininterruptamente, sem 
prestar atenção ao seu cliente, 
sem realmente entender se 
ele precisa do que você está 
propondo. Contudo, entendo 
que, para quem não tem o 
hábito, perguntar possa ser 
uma atitude realmente difícil. 

Dou uma dica a quem deseja 
aprimorar a habilidade de 
realizar perguntas assertivas 
com a finalidade de instigar 
seus clientes e prospects a 
falarem mais: experimente, 
durante 21 dias, fazer cinco 
perguntas, com profundidade, 
para pessoas diferentes, que 
sejam próximas a você. À 
noite, tente fazer uma reflexão 
e lembrar sobre as perguntas 
e as respostas de cada um. 
Aproveite as respostas e dê 
real importância a elas. 

Com um pouco de treino 
e dedicação, com certeza o 
hábito de perguntar e ouvir 
mais vai se tornar algo natural 
para você também. 

(*) - É sócio-diretor da Messem 
Investimentos- a maior empresa de 

assessoria financeira do Brasil. 

Willian Kahler (*)

Os dados são da Pes-
quisa Conjuntural do 
Comércio Eletrônico, 

elaborada pela Fecomer-
cioSP em parceria com a 
Ebit/Nielsen. O desempenho 
do varejo online tem sido 
melhor do que o do varejo 
físico, ainda mais com a 
quarentena iniciada no fim 
do mês de março. 

Contudo, o faturamento do 
comércio eletrônico repre-
senta apenas 3% do total do 
comércio varejista no Estado 
de São Paulo. Então, mesmo 
grandes altas desse segmen-
to no segundo trimestre não 
serão capazes de compensar 
os valores perdidos durante 
o fechamento dos negócios 
não essenciais, nos últimos 
meses. Por outro lado, já 
foi observada uma queda 
de 4,1% no valor do tíquete 
médio, ou seja, o valor mé-
dio gasto com uma compra 

A estimativa é de queda acentuada 
na apuração dos próximos meses.
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Pedidos de falência 
subiu 30% em maio

Os pedidos de falência avan-
çaram 30% em maio, na compa-
ração com abril, segundo dados 
com abrangência nacional da 
Boa Vista. Mantida a base de 
comparação, os pedidos de 
recuperação judicial e as re-
cuperações judiciais deferidas 
aumentaram 68,6% e 61,5%, 
respectivamente. Por outro 
lado, as falências decretadas 
registraram queda de 3,3% na 
variação mensal.

Na análise acumulada em 12 
meses, os pedidos de recupera-
ção judicial apresentaram alta 
de 3,7%, assim como as recu-
perações judiciais deferidas 
(2,4%). No sentido contrário, 
os pedidos de falência caíram 
25% e as falências decretadas 
21,6%, mantida a base de 
comparação. 

Ainda se observa a continui-
dade da tendência de queda 
nos pedidos de falência e 
falências decretadas. 

No entanto, esse movimento 
estava atrelado à melhora nas 
condições econômicas apre-
sentada entre 2017 e o início 
deste ano. Agora, com os im-
pactos econômicos causados 
pela chegada do novo Corona-
vírus, e como já observado na 
análise mensal, a tendência é 
de que as empresas encontrem 
maiores dificuldades em dar 
continuidade a esse movimen-
to nos próximos meses (AI/
Boavista).

Os prefeitos das nove 
cidades que compõe a 
região da Baixada Santis-
ta decidiram começar a 
flexibilizar a quarentena. 
Pelo plano de relaxamen-
to do governo do estado, 
as cidades ainda não es-
tariam aptas a promover 
a reabertura de algumas 
atividades econômicas, 
sendo classificadas na 
primeira fase da quaren-
tena – vermelha. No en-
tanto, as cidades podem 
reabrir gradualmente 
o comércio e outras 
atividades, reduzindo 
o isolamento social, se-
guindo uma classificação 
de cinco níveis. 

As medições - com as 
cores vermelha, laranja, 
amarela e verde - vão des-
de o isolamento completo 
até o fim das restrições, 
de acordo com critérios 
que avaliam desde o es-
tágio de transmissão do 
Coronavírus no município 
até a disponibilidade de 
leitos em hospital. Os 

As atividades economicas serão 
retomadas por um plano municipal.
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Faturamento do comércio eletrônico 
avançou no primeiro trimestre

As vendas do comércio eletrônico no Estado de São Paulo registraram alta de 15,6% no primeiro trimestre, 
em relação ao mesmo período de 2019, com um faturamento real de R$ 5,5 bilhões

milhões no mesmo período. 
As vendas do varejo no Es-
tado de São Paulo atingiram 
R$ 61,5 bilhões. Já no setor 
de serviços, o faturamento 
foi de R$ 31,8 bilhões.

A estimativa da Federação 
é de queda acentuada na 
apuração dos próximos me-
ses, os prejuízos alcançados 
nos meses de março, abril e 
maio devem atingir mais de 
R$ 44 bilhões, com perda 
diária de R$ 659,7 milhões 
ao varejo paulista. Quanto 
ao fechamento do ano, a 
FercomercioSP prevê queda 
de 11% no faturamento va-
rejista na comparação com 
2019, com baixa de R$ 83,4 
bilhões – dos quais R$ 61,7 
bilhões se referem à parte do 
comércio considerado não 
essencial, que precisou ficar 
de portas fechadas durante o 
período da quarentena (AI/
FecomercioSP).

online, o que significa que 
esse segmento deve sentir 
o processo de redução das 
rendas das famílias.

No primeiro trimestre, os 
bens duráveis seguiram na 
liderança do faturamento 
do comércio eletrônico, 
concentrando 63,6% das 
receitas e com um tíquete 

médio de R$ 666,11. O 
comércio de bens semidu-
ráveis representou 21,5% 
das vendas, com um valor 
médio de R$ 204,38. Já os 
não duráveis tiveram uma 
parcela de 14,8% do fatura-
mento, com tíquete médio 
de R$ 200,49. Os pedidos das 
vendas online atingiram 15,2 

Prefeitos da Baixada Santista 
pretendem flexibilizar quarentena

prefeitos da região da Bai-
xada Santista, no entanto, 
contestam a avaliação do 
governo de São Paulo de 
que as nove cidades da 
região não estão prontas 
para começar a flexibilizar 
a quarentena. 

Assim, os prefeitos de 
Bertioga, Cubatão, Gua-
rujá, Itanhaém, Mongaguá, 
Peruíbe, Praia Grande, 
Santos e São Vicente pre-
tendem começar a retomar 
as atividades econômicas 
dentro de um planeja-

mento municipal. Nessa 
etapa, poderão funcionar 
com restrições e medidas 
de higiene, além dos ser-
viços considerados essen-
ciais, centros comerciais, 
comércio varejista, escri-
tórios, concessionárias 
de veículos e serviços 
imobiliários. O governo 
estadual anunciou que a 
intenção era reavaliar a 
classificação da Baixada 
Santista e do Vale do 
Ribeira na próxima terça-
feira (9) (ABr).
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Sintomas e tratamento 
para a retomada 

dos negócios

A Covid-19 impôs 
um grande desafio a 
todas as empresas do 
mundo

A urgência de adaptar 
operações, fluxos e 
processos, ao mesmo 

tempo em que o trabalho não 
pode parar, já que elas preci-
sam produzir e a população 
segue consumindo produtos 
e serviços. No Brasil, a maio-
ria das organizações agiu 
rapidamente para resguardar 
seus colaboradores e agora 
precisa movimentar-se para 
mitigar riscos e preservar seus 
negócios. 

O fato é que, respeitando to-
das as orientações nacionais e 
internacionais relacionadas à 
saúde das pessoas, as grandes 
empresas já estão discutindo 
em seus comitês executivos 
o cenário pós-pandemia. E, 
passado o primeiro momento 
em que todos foram pegos de 
surpresa, agora já é possível 
obter os diagnósticos neces-
sários para definir o futuro 
dos negócios. 

As iniciativas empresariais 
brasileiras em andamento 
estão tentando proteger flu-
xos de caixa, reduzir custos, 
promover o trabalho remoto, 
transformar os modelos de 
negócios para serviços digitais 
e buscar alternativas de supri-
mentos e de operação. Con-
tudo, apesar dessas medidas 
e de ainda estarmos imersos 
nessa situação, é preciso um 
esforço adicional para viabi-
lizar a retomada, otimizando 
os recursos disponíveis no 
momento. E a intensidade 
desse esforço dependerá 
dos sintomas observados no 
segmento no qual a empresa 
atual. 

Diante do cenário atual, 
podemos observar que exis-
tem quatro grandes grupos 
de “pacientes”, que concen-
tram diferentes segmentos 
de atuação, na forma que 
estão sendo impactados 
pela Covid-19. O primeiro 
padrão é o de crescimento, o 
qual reúne as empresas que, 
além de “assintomáticas”, 
estão sendo favorecidas pelo 
comportamento do consu-
midor durante a crise. São 
representadas pelos setores 
de varejo e farma on-line, 
químicos e petroquímicos, 
educação digital, alimentos 
e bebidas, telemedicina e 
medicina preventiva, delivery 
e streaming de mídia. 

No grupo de retorno ao nor-
mal, estão aquelas empresas/
indústrias essenciais, mas que 
estão sofrendo os impactos 
do distanciamento social. En-
tretanto, são casos de “baixa 
complexidade” e que devem 
recuperar-se mais rapidamen-

te. Englobam os segmentos de 
serviços financeiros, bens de 
consumo cíclico, transportes 
rodoviário e urbano, tecnolo-
gia e telecomunicações, saúde 
e ciências da vida, agricultura, 
gestão de ativos e utilidades 
públicas. 

O terceiro padrão é o de 
retomada que demandará 
transformações, o que signi-
fica que as companhias desse 
grupo terão um caminho mais 
longo para atender aos novos 
padrões comportamentais 
dos consumidores para que 
possam emergir. Sua “recupe-
ração” é mais longa, delicada, 
mas possível. Isso significa 
que ter uma reserva de capital 
para resistir e se transformar 
será fundamental. No grupo, 
estão os setores de turismo e 
lazer, automotivo, óleo, gás e 
etanol, bens de consumo não 
cíclico, imobiliárias e constru-
toras e mineração e metais. 

Por último, temos o “gru-
po de risco”, com os casos 
de alta complexidade. São 
as empresas/indústrias do 
padrão reiniciar, ou seja, a 
demanda por seus produtos/
serviços pode diminuir per-
manentemente e gerar uma 
recessão prolongada, que 
exigirá uma transformação 
digital. São eles alguns seg-
mentos de varejo, aeroportos, 
hotéis, mercados industriais, 
governo, esportes e mídia, os 
quais realmente terão mais 
dificuldades para enfrentar 
todo este cenário. 

Para sair desta crise, ainda 
não existe um remédio ou 
vacina, o que demandará 
das empresas a execução de 
frentes integradas. Mas, sem 
dúvida, a pandemia tem evi-
denciado a urgência de todas 
as organizações em acelerar 
a digitalização, com projetos 
de robotização, automação e 
inteligência artificial ganhan-
do prioridade. Além disso, o 
momento de pós-pandemia 
demandará a reconfiguração 
do negócio a partir de uma 
relação mais centralizada 
nos clientes e nas suas expe-
riências. 

O foco das empresas estará 
agora, e cada vez mais, em 
questões de inovação, trans-
formação digital e atração de 
investimentos. Nesse sentido, 
espera-se que as operações e 
os negócios também evoluam 
para modelos mais ágeis, rele-
vantes e disruptivos, capazes 
de se beneficiar de análises 
preditivas e de dados e da 
personalização de serviços. 
Tal reposicionamento será 
estratégico para identificar 
oportunidades e gerar negó-
cios. Afinal de contas, preve-
nir é melhor do que remediar. 

(*) - É sócio-líder de Clientes e 
Mercados da KPMG no Brasil 

e América do Sul. 

André Coutinho (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171
netjen@netjen.com.br

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ROBSON RUIVO BARREIRO, profissão: moto boy, estado civil: divorciado, na-
turalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 08/09/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Milton de Souza Barreiro e de Raquel Ruivo Barreiro. 
A pretendente: BRUNA SERVIGNE, profissão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 04/07/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Carlos Servigne e de Eurides Faxina Servigne.

Um dos destinos prefe-
ridos de empresários 
e investidores têm 

sido os Estados Unidos, con-
siderado ainda por muitos 
uma terra de oportunidades. 
No entanto, as coisas não se 
limitam apenas aos negócios, 
mas a todo um reposiciona-
mento de vida e cultura.

O empresário brasileiro 
Richard Harary é considerado 
o rei dos enxovais de bebê 
nos Estados Unidos. CEO 
da Macrobaby, maior loja do 
ramo naquele país, ele relata 
que tem ajudado empreen-
dedores brasileiros a realizar 
o sonho do próprio negócio 
em Orlando: “Tenho sido 
procurado diariamente por 
dezenas de empreendedores 
brasileiros através das redes 
sociais para saber o caminho 
das pedras para ingressar no 
mundo dos negócios nos EUA. 
É impressionante a quantida-
de de mensagens que recebo 
através do Instagram de 
pessoas que estão em busca 
de investir nos EUA mas não 
sabem por onde começar em 
relação a muitas coisas. Afinal, 
é uma grande mudança em 
todos os sentidos”.

Além de estar a poucos 
quilômetros de belas praias 

Empresário brasileiro Richard Harary, ‘rei dos enxovais de bebê’.
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O estudo “Novos hábitos digitais em tempos de Covid-19”, 
realizado com mil pessoas, pela Sociedade Brasileira de Varejo 
e Consumo (SBVC), mostrou que os brasileiros aumentaram 
suas compras on-line e devem continuar com esses costumes de 
aquisição no pós-pandemia. De acordo com os dados divulgados, 
61% dos clientes que compram por meio digitais, fazem isso 
por causa do isolamento social. Segundo a mesma fonte, 79% 
do consumo tem em vista alimentos e bebidas.

A indústria varejista tem crescido muito nos últimos tempos e a 
crise causada pelo novo Coronavírus tem fortalecido isso. A pesquisa 
feita pela SBVC afirma que o consumidor brasileiro está mudando o 
comportamento de consumo e essa pandemia tem feito as pessoas 
quererem comprar mais por sites e aplicativos. Aliás, 70% dos en-
trevistados disseram que pretendem continuar adquirindo produtos 
on-line depois que essa situação passar. Mas será que isso tem sido 
de forma consciente a ponto de as pessoas mudarem suas rotinas e 
desejarem um mundo mais sustentável a partir de agora?

Para o especialista em sustentabilidade e professor da ESPM, 
Marcus Nakagawa (*), esse período tem servido para a popula-
ção rever seus hábitos, principalmente, no que diz respeito ao 
consumo sustentável.  “As pessoas estão ampliando um pouco 
mais a percepção dos seus gastos e da relação com os resíduos. A 
realização de compras passou a ser mais responsável, visto que, 
agora é um momento de crise, de economizar para o que está por 
vir. Além disso, todos estão vendo o quanto de lixo “jogam fora” 
e o quanto adquirem coisas que talvez nem precisam”, explica.

De acordo com um estudo da McKinsey & Company cerca de 
60% da população brasileira está fazendo mudanças no estilo de 
vida para reduzir o impacto no meio ambiente como a prática 
diária relacionada à realização de compras mais responsáveis, com 
a devida compreensão dos impactos ambientais e sociais. Não só 
as pessoas, mas as empresas também estão querendo incorporar 

A pandemia tem feito as pessoas quererem comprar mais por 
sites e aplicativos.
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Empresário dá consultoria a brasileiros 
que querem empreender em Orlando 

Com a crise econômica e política que o Brasil tem vivido nos últimos anos, muitos acabam optando por 
deixar o país em busca de oportunidades no exterior, em países com maior tradição empreendedora

manutenção de empresas é 
complexo e envolve tantos 
órgãos e regulações que 
pessoas mal intencionadas 
abusam da boa fé do em-
preendedor para aplicar 
golpes e ganhar dinheiro 
fácil. Falsos auditores, en-
vío de boletos de entidades 
fantasmas, oferta de serviços 
inexistentes são os princi-
pais perigos e golpes que 
empreendedores brasileiros 
têm sofrido aqui. 

Para ajudar estas pesso-
as a evitar cair em golpes, 
Richard responde pessoal-
mente a cada um dos em-
preendedores que o procura. 
Além disso, oferece uma 
consultoria personalizada 
a investidores que querem 
levar a sério abrir um negó-
cio de sucesso na América: 
“o meu maior desejo é que 
todos que assim quiserem, 
que estão dispostos a tra-
balhar duro e suar a camisa 
pela realização de um sonho, 
possam ter condições de 
florescer aqui em Orlando. 
Tenho oferecido toda a mi-
nha experiência à serviço 
disto e os resultados têm sido 
muito positivos”. Saiba mais 
em:(https://www.instagram.
com/richardharary/).

e das similaridades do 
clima, muito mais quente 
e úmido que boa parte do 
território norte-americano 
e a forte presença de uma 
comunidade latina, Orlan-
do é uma cidade amigável 
ao empreendedorismo e 
fica ao alcance de grandes 
centros urbanos e infraes-
trutura de transportes e 
serviços: “na minha opinião 
é uma cidade que oferece 
grandes oportunidades não 
apenas para investir como 
para viver. 

Além disso, quando se 
gera empregos em solo 
americano ou se faz investi-

mentos superiores a 500 mil 
dólares, é possível aplicar 
para o visto de empreen-
dedor que é a autorização 
para viver e trabalhar em 
solo americano. Richard, 
no entanto, alerta que nem 
tudo são flores quando se 
trata de abrir um novo ne-
gócio nos EUA: “não param 
de chegar depoimentos de 
pessoas que infelizmen-
te foram enganadas por 
oportunistas e tiveram o 
sonho do próprio negócio 
destruído”, afirma.

Apesar de ser mais desbu-
rocratizado que no Brasil, 
o processo para abertura e 

Os novos hábitos de consumo 
durante e pós-Covid-19

a sustentabilidade dentro da proposta de valor de seus negócios. 
Isso porque os indivíduos estão cada vez mais engajados sobre 
os propósitos das marcas e querem se identificar com ações que 
visem o meio ambiente e sociedade como um todo.

Nesse sentido, Marcus também acredita que, para alcançarmos 
esses novos hábitos, é preciso investir em itens que envolvam menos 
recursos naturais em sua produção e que facilitem o reaproveita-
mento e a reciclagem. Sem esquecer-se de optar por elementos que 
tenham uma “vida mais longa”, como no caso das empresas que 
têm se dedicado a produzir máscaras reutilizáveis nessa época de 
pandemia. “Essas são apenas algumas ações para quem deseja entrar 
nessa jornada mais sustentável durante e pós-Covid-19”, conclui.

(*) - É professor da ESPM; coordenador do Centro de Desenvolvimento 
Socioambiental; idealizador e conselheiro da Abraps; e palestrante sobre 

sustentabilidade, empreendedorismo e estilo de vida (www.marcusnakagawa.com).

O pretendente: JOSÉ MESSIAS DE MATOS GOES, de nacionalidade brasileira, segu-
rança patrimonial, divorciado, nascido em Santaluz, BA, no dia (26/01/1964), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Batista Goes e de Raimunda Araújo de 
Matos. A pretendente: ROSINEIDE LIMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, costureira, 
solteira, nascida em Tucano, BA, no dia (02/07/1968), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Raimundo Martins dos Santos e de Caetana Ferreira Lima.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

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

Jornal Empresas & Negócios

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: WEBBER ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
entregador, nascido no nesta Capital, Penha de França - SP, dia (20/03/1996), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Roberto Soares dos Santos e 
de Claudia Maria Soares dos Santos. A pretendente: FERNANDA GOMES DA SILVA,  
estado civil solteira, profissão auxiliar de loja, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(30/06/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edvaldo 
Gomes da Silva e de Jacineide Gomes da Silva.

O pretendente: FABRÍCIO CARDOSO ISAIAS, estado civil divorciado, profissão técnico de 
telecomunicações, nascido em Suzano - SP, no dia (18/01/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Neusa Cardoso Isaias e de João Isaias. A pre-
tendente: ADRIANA GRIGORIO DA SILVA, estado ·civil solteira, profissão recepcionista, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/01/1988), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Belmiro Grigorio da Silva.

O pretendente: SEVERINO MARQUES DA SILVA, estado civil viúvo, profissão autôno-
mo, nascido em Bom Conselho - PE, no dia (10/11/1969), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Pedro Marques e de Neci Severino Leite. A pre-
tendente: GEANE DOS SANTOS LEITE, estado civil solteira, profissão diarista, nascida 
em Esplanada - BA (Registrada no Distrito de Palame), no dia (16/03/1976), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Orlando de Souza Leite e de 
Domingas Florinda dos Santos.

O pretendente: LENILSON DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profissão porteiro, 
nascido em Wenceslau Guimarães - BA, no dia (21/06/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Bispo dos Santos e de Joana de 
Jesus. A pretendente: VANILZA OLIVEIRA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profissão 
manicure, nascida em Teolândia - BA, no dia (17/12/1990), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valmir Mendes de Araújo e de Maria de Lourdes 
Coelho de Oliveira.

O pretendente: CLEYTON ONOFRE DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (11/06/1986), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Martha Raquel Onofre de Farias. 
A pretendente: CINTIA ROSANA FISNACK, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia (26/09/1981), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Silvio Fisnack e de Maria Aparecida de Souza Fisnack.

O pretendente: VITOR VEIGA DE OLIVEIRA LEITE, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/07/1997), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Divanil de Oliveira Leite e de Ana Lucia Veiga 
Leite. A pretendente: SARAH VIVIANE ROBERTO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em Guarulhos - SP (Registrada neste Subdistrito, Cangaíba), 
no dia (11/04/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Erotildes Antonio dos Santos e de Daniela Cristiane Roberto.

O pretendente: ISMAEL GERMANO DE PAULA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (17/08/1996), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Israel Pereira de Paula e de Simone de Souza 
Germano. A pretendente: FERNANDA CASTILHO DE AQUINO, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/12/2001), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Domingos Santos de Aquino e 
de Eponina Castilho de Aquino.

O pretendente: CAINÃ DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão balconista, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/06/1997), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filho de Rosa Maria de Almeida. A pretendente: RAQUEL GOMES 
SANTOS, estado civil solteira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (20/12/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ivan Souza Santos e 
de Francisca Gomes de Oliveira Santos.

O pretendente: CHARLES BRUNO DA SILVA MOURA, estado civil divorciado, profissão 
mensageiro, nascido em Arapiraca - AL, no dia (11/12/1994), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Severino Amaro de Moura e de Genilda 
Cicera da Silva. A pretendente: MICHELE EVANGELISTA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(07/09/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo 
Evangelista dos Santos e de Maria Tereza dos Santos.

O pretendente: WILLIAM PEDROSO COELHO, estado civil divorciado, profissão autô-
nomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/08/1979), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Haydee Pedroso Coelho. A pretendente: NA-
THALIA PAULINO MARQUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão secretária, 
nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (30/08/1994), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wander Marinho dos Santos e de Valeria Paulino 
Marques.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Como preservar 
pequenas e médias 
empresas durante 

a crise?

Estão circulando em 
grupos de whatsapp 
e emails, dezenas 
de cartilhas para as 
empresas lidarem 
com a crise

As dicas são pratica-
mente as mesmas 
em todas as ver-

sões: proteja o caixa, revise 
os custos e prepare-se para 
o pior. Acredito que estes 
conselhos fazem todo sen-
tido em um ambiente in-
certo como o que vivemos 
hoje. Entretanto, é preciso 
lembrar que existem vários 
tipos de empresas e que 
elas são impactadas de 
formas diferentes. 

A maioria das peque-
nas e médias empresas 
brasileiras não possuem 
reserva de caixa para su-
portar mais do que um mês 
sem faturamento, cenário 
semelhante aos EUA. Ao 
mesmo tempo, estas or-
ganizações empregam boa 
parte das pessoas no Brasil 
e correspondem a uma 
fatia muito relevante do 
PIB. As startups também 
são impactadas de forma 
grave. 

Além de utilizarem di-
versos insumos atrelados 
ao dólar (nuvem, outras 
soluções SaaS), também 
possuem poucas reservas 
para se manter sem fatu-
ramento. Os investidores 
entram na mesma espiral 
de pânico do restante 
do mercado e deixam de 
investir durante a crise, 
afetando estratégias de 
captação. 

Ao receberem a cartilha, 
os executivos das grandes 
companhias também abra-
çam as mesmas medidas: 
estabelecem uma meta de 
cortes e as derivam nas 
demais estruturas corpo-
rativas. As equipes saem 
cortando indiscriminada-
mente. 

Infelizmente, o percen-
tual estabelecido não leva 
em conta o impacto do 
outro lado da mesa. En-

quanto a maioria das gran-
des corporações possui 
reservas e linhas de crédito 
para sobreviver à crise, o 
mesmo não acontece com 
os milhares de varejistas, 
empresas de serviço, pe-
quenas indústrias e star-
tups pelo Brasil. 

A reação em cadeia que 
este tipo de decisão cau-
sa é brutal, ocasionando 
desemprego, quebradeira 
generalizada e muito mais 
tempo para retomarmos o 
crescimento do Brasil após 
a crise passar. 

Como proteger as peque-
nas empresas?

Gostaria de fazer um 
apelo aos empresários 
e tomadores de decisão 
corporativos: conversem 
com seus times e peçam 
que ajudem seus pequenos 
fornecedores. Muitas ve-
zes impactam pouquíssimo 
na estratégia de cortes e 
podem ter um significado 
enorme na vida de milhares 
de pessoas. 

Entendam o lado huma-
no da situação e não ape-
nas a questão da eficiência. 
Espero que novas versões 
da cartilha de como se 
portar em tempos de crise 
levem em consideração o 
ambiente no qual estamos 
inseridos, não apenas o 
nosso próprio umbigo. 
Este não é um problema 
individual e sim um pro-
blema sistêmico. 

As intervenções tra-
balhistas, as ações de 
crédito do BNDEs e ou-
tros bancos de fomento, 
além de diversas outras 
atividades do governo 
podem aliviar um pouco 
o problema, mas a ação 
consciente dos executi-
vos de grandes corpora-
ções pode ter um impacto 
muito maior. 

Vamos cuidar de quem 
faz nossa economia gerar 
e emprega os brasileiros. 

(*) - É CEO e fundador da ACE, 
empresa de inovação que investe em 

startups e desenvolve projetos de 
consultoria para grandes empresas 

(https://acestartups.com.br/).

Pedro Waengertner (*)

www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 05 de junho de 2020 5
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Lei, etc. Faz Saber a(o) Albert Relógios e Boné, CNPJ sob nº ignorado, que Adidas AG e Outros 
ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, 
no valor de R$ 20.000,00, pois o requerido esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para 
assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. 
E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que Contestem a 
presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial,, 
sendo nomeado curador especial Será este edital afixado e publicado na forma da lei. Nadaa Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2020. 

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1126360-95. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber aos córreus Antônio de Almeida Ramos, CPF ignorado, Helton de Lima Pereira 
Modas ME, CPF ignorado, Amir Cell Comércio de Aparelhos e Periféricos Eireli – EPP, Cnpj nº 
18.195.010/0001-95 (fls. 341/342), Cleinho Vidal do Nascimento ME, CNPJ nº 11.861.433/0001-58 
e a Antônio Carlos dos Santos, CPF ignorado, que Adidas AG e Outros ajuizaram-lhes Ação 
Ordinária c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, sob a alegação de que os 
requeridos estavam reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos 
falsificados, ensejando indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Dá-se à causa o 
valor de R$ 20.000,00 (novembro/2016). Estando os requeridos em lugar ignorado, expede-se 
Edital para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, Contestem a ação, sob pena de 
serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1024327-62. 2018.8.26.0001 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr. Anderson Suzuki, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Assegur Vigilância e Segurança Ltda., CNPJ 02.785.308/0001-15, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A., alegando em síntese que Requerida contratou os serviços da Requerente, para que seus 
veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária sua parada. A 
Requerida honrou por diversos meses com o previamente contratado, no entanto, não liquidou todas 
as faturas. Por não haver o devido pagamento até o momento, não restou alternativa à requerente, a 
não ser procurar o Judiciário para receber os valores representados pela fatura de cobrança, bem 
como extrato de movimentação nas praças de pedágio. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
efetue o pagamento da quantia especificada devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes a 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 20 de abril de 2020 

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0034998-16.2018.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª VC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a). Renato Siqueira De Pretto, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Margarida Silva, RG 332138586, CPF 223.146.548-54, que foi 
instaurado o incidente de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica proposto por 
parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, referente ao cumprimento de 
sentença nº 0037606-21,2017.8.26.0114. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente manifestação, 
nos moldes do artigo 135 do CPC, ficando o processo suspenso até a decisão final, ex vi do art. 
134, § 3º, do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. Dado e passado nesta cidade de Campinas, aos 20 de maio de 2020. 

Edital de Citação Prazo 20 dias  Proc. 1000363-02.2015. 8.26. 0080. A Dr(a). Christiano Rodrigo 
Gomes de Freitas, Juíz de Direito da Vara única do Foro de Cabreúva/SP. Faz Saber a Marcos Elias 
Dal Bello - ME, CNPJ Nº 14.867.497/0001-54 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 12.171,09, Referente a fatura de nº 101494026 com vencimento em 10/01/2013, e Fatura de Nº 
104514510, com vencimento em 13/02/2013, vencidas e não pagas. Considerando que o 
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para 
os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a 
quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Cabreuva, aos 15/05/2020.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1038254-65. 2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 30ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Faz Manutenção e Serviços Ltda., CNPJ 05.550.030/0001-95, 
representados pelos seus sócios Jocelino Carneiro da Silva, CPF Nº 027.466.158-60, e Fernando 
Altro de Siqueira que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
Linear Mult Comercio Ltda, para cobrança de R$ 438.763,45 (11/05/2020), referente à Venda de 
Produtos descritos e individualizados nas Notas Fiscais de nºs 2841, 2843, 2844, 2892, 2948 e 
2950, negociados entre as partes, conforme documentos descritos e anexos aos autos. Fica o 
Executado citado por meio deste edital para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos 
do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba 
honorária será reduzida pela metade (art. 828 do CPC), No prazo para embargos, o executado, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art.916. do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1043734-60. 2019.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Mário Gaiara Neto, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber LS Negocios Imobiliarios Ltda-ME, pessoa jurídica de direito privado, CPF/MF Nº 
19.835.675/0001-89, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cobrança no valor de R$ 5.468,13. referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 
``22´´, da Quadra BY, do Loteamento Ninho Verde - Gleba I (atualmente denominado Ninho Verde I 
Eco Residence). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0012578-59.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Christopher Alexander Roisin, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Terezinha Maria de Jesus, Brasileiro, RG 2.657.255, CPF 192.286.276-
20, encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, 
da Penhora realizada sobre o imóvel um lote de terreno sob o nº 10 da Quadra “CV”, do loteamento 
Terras de Santa Cristina Gleba V, situado no município de Paranapanema, matriculado sob o nº 
41.226 no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/ SP, por intermédio do 
qual fica intimada de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer Embargos, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 02/03/2020.  

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0035257-56. 2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto 
Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Murilo Jerônimo de Almeida, RG 8967696, CPF 013. 
577.498-56, que na ação de Cumprimento de Sentença movida por Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, foi procedida a penhora do Imóvel um Lote de Terrreno, sob o nº 05 (cinco) da 
quadra (BC) do loteamento denominado Terras de Santa Cristina Gleba IV, situado na zona urbana 
do distrito e município de Arandú, comarca de Avaré, no estado de SP, medindo 13,00m (treze metr 
os) de frente para a rua 05; 13,00m nos fundos, onde confronta com o lote nº 22; 30,00m da frente 
aos fundos do lado esquerdo de quem da rua olha para o imóvel onde confronta com o lote de nº 04 
e do lado direito mede 30,00m (treze metros) e confronta com o lote nº 06; encerrando a área de 
390,00m² (trezentos e noventa metros quadrados). Matrícula nº 33.291 CRI de Avaré -SP, 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, a 
cerca da Penhora  acima relatada, bem como do prazo de 15 dias para, eventual, impugnação. Não 
sendo impugnada a penhora, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0009099-21.2019.8.26.0004.  O Dr. Carlos Bortoletto 
Schmitt Corrêa, Juiz de Direito da 2ºVC do Foro da Lapa – S/P. Faz Saber a  Erick Oliveira 
Zambrotti CPF Nº 222.360.460-19, RG Nº 33.190.520-6, que União Social Camiliana, alegando em 
síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
6.917,51. (Julho/2019). Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma 
do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 
(quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa 
e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, 
expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo 
Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000300-87. 2018.8.26.0268 A MM. Juiza de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Itapecerica da Serra, Estado de SP, Dra. Ana Rita de Figueiredo Nery, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Melissa dias dos Santos, Brasileiro, RG 30851082-3, CPF 
219.032.918-36, com endereço à Rua Nossa Senhora de Lourdes, 145, Maria Auxiliadora, CEP 
06843-230, Embu das Artes - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União 
Social Camiliana, alegando em síntese: contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, e 
não cumprido, uma vez que é devedora da quantia de R$ 10.773,69 referente mensalidades do 
período de fevereiro à dezembro/2013. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em reais)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis dos Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Demonstração do Resultado do Período em 31.12.2019 e 2018
(Valores expressos em R$)

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)
ATIVO Notas Explicativas 2019 2018
Circulante 
Caixa  20,66  20,66
Bancos - Rec. Sem Restrições  173.252,48  186.305,10
Bancos - Rec. Com Restrições  179.090,10  122.608,61
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.A  352.363,24  308.934,37
Direitos Realiz. a Curto Prazo
Termos de Parcerias 3.b 238.983,46  235.482,44
Projetos Sociais  3.c -  20.524,00
Adto. Funcionários  110.243,56  102.737,27
Outros Créditos  24.037,24  17.387,58
Total do Realizável C.P  373.264,26  376.131,29
Total do Circulante  725.627,50  685.065,66
Imobilizado 4.a
Bens de Uso - Assist. Social  2.890.511,31  2.874.617,44
Bens de Terceiros - Educação  145.523,68  141.045,68
Bens de Terceiros - Fumcad  138.124,88  133.903,88
Emenda Parlamentar- Seads-1007/2009  1.104,51  2.704,95
(-) Depreciações e Amortizações 4.b (887.929,77) (712.738,49)
Total Imobilizado  2.287.334,61  2.439.533,46
Total do não Circulante  2.287.334,61  2.439.533,46
Total do Ativo  3.012.962,11  3.124.599,12

PASSIVO + P.L Notas Explicativas 2019 2018
Circulante  5.
Obrigações Fiscais  125,33  87,45
Obrigações Sociais  2.177,31  1.809,46
Obrigações Trabalhistas  139.285,96  128.122,98
Contas a Pagar  4.712,49  3.868,88
Total  146.301,09  133.888,77
Termos de Parcerias a Realizar 3.B
Assistência Social  238.111,33  235.458,28
Educação  -  16.949,56
Projetos Sociais em Execução 3.c -  22.845,00
Receitas Financeiras  36.344,08  26.116,53
Total  274.455,41  301.369,37
Total do Circulante  420.756,50  435.258,14
Total
Patrimônio Líquido 6.
Patrimônio Social  2.689.340,98  2.015.947,59
Défi cit/Superávit do Período 7. (97.135,37) 673.393,39
Total do Patrimônio Social  2.592.205,61  2.689.340,98
Total do Passivo + P.L  3.012.962,11  3.124.599,12

 Notas Explicativas 2019 2018
Recursos com Restrições
Assistencia Social 8.1
(+) Parcerias com Entidades
 Governamentais - Smads   468.311,91  445.868,83
(+) Parcerias Internacionais  986.660,00  1.025.644,86
(-) Recursos Aplicados em Asist. Social. 8.2 (1.459.831,45) (1.473.853,12)
(+) Fundação Salvador Arena  22.845,00  59.254,00
(-) Recursos Aplicados   (21.245,00) (60.854,00)
Superávit/Défi cit da Atividade Social  (3.259,54) (3.939,43)
Educação - SME
(+) Parcerias com Entidades
 Governamentais - SME 9.3 1.422.293,05  1.251.881,38
(-) Recursos Aplicados em Assist.
 Educacional - SME 9.3 (1.423.384,10) (1.272.117,15)
Superávit/Défi cit
 da Atividade Educacional  (1.091,05) (20.235,77)
Gratuidades 11
(+) Trabalho Voluntário   13.680,00  9.000,00
(+) Outras Gratuidades Recebidas   47.053,34  60.010,12
(-) Recursos Aplicados  (60.733,34) (69.010,12)
Superávit\Défi cit dos
 Recursos com Restrições  (4.350,59) (24.175,20)
Recursos sem Restrições 8.4 254.913,96  869.898,84
(+) Doações de Associados  5.399,58  6.839,20
(+) Doações do Exterior 10. -  720.353,50
(+) Doações Pessoas Jurídicas 10. 240.122,10  132.940,02
(+) Doações Pessoas Físicas  9.392,28  9.766,12
Outras Despesas Ordinárias Vinculadas  (352.239,55) (171.177,32)
(-) Despesas Administrativas  (168.235,55) -
(-) Depreciações e Amortizações 4.b (176.791,72) (157.058,72)
(-) Impostos taxas e Contribuições  (7.212,28) (14.118,60)
Superávit/Défi cit Outras
 Rec. e Desp.Ordinárias  (97.325,59) 698.721,52
Receitas (Despesas) Financeiras
(+) Receita Financeira  6.320,60  6.642,92
(+) Descontos Obtidos  -  814,09
(-) Despesas Financeiras  (13.915,22) (13.801,79)
Resultado Financeiro Líquido  (7.594,62) (6.344,78)
Outras Receitas e Despesas
(+) Nota Fiscal Paulista 3.e 10.335,43  5.186,61
(+) Outras Receitas  1.800,00  5,24
Outras Receitas  12.135,43  5.191,85
Défi cit/Superávit do Período 7. (97.135,37) 673.393,39

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Método Indireto 2019  2018
Superávit do Período (97.135,37) 673.393,39
Ajustes do resultado
 às disponibilidades geradas
Depreciações e amortizações 176.791,72  157.058,72
Défi cit/Superávit Líquido Ajustado 79.656,35  830.452,11
Variações nos ativos circulantes
Parceria com entidades governamentais (3.501,02) (9.055,34)
Projetos Sociais 20.524,00  (20.524,00)
Adto. a funcionários (7.506,29) (10.829,68)
Outros Créditos (6.649,66) (5.138,88)
Variações nos passivos circulantes
Obrigações fi scais 37,88  (4.861,40)
Termos de Parceria a realizar (26.913,96) 55.965,12
Obrigações sociais 367,85  -
Obrigações trabalhistas 11.162,98  10.534,83
Contas a pagar 843,61  (4.424,29)
(1) Caixa líquido das atividades operacionais 68.021,74  842.118,47
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Assistência Social (20.114,87) (685.695,11)
Educação (4.478,00) -
(2) Caixa líquido aplicado
 das atividades de investimentos (24.592,87) (685.695,11)
(3) Caixa líquido aplicado
 das atividades de fi nanciamentos -  -
(1+2+3) Aumento (Redução)
 de caixa e equivalentes de caixa 43.428,87  156.423,36
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 308.934,37  152.511,01
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 352.363,24  308.934,37
Aumento (Redução) do
 Caixa e Equivalentes de Caixa 43.428,87  156.423,36

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos
nos Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

 2019 2018 N.Explc. (3 e)
ORIGENS
Das Operações
• Superávit do Período (97.135,37) 673.393,39
• (+) Ajuste de Depreciações  176.791,72  157.058,72
 79.656,35  830.452,11
Outras
Total das Origens 79.656,35  830.452,11
Aplicação dos Recursos
• Défi cit do Período
• Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado 24.592,87  685.695,11
• Aumento do Capital Circulante  55.063,48  144.757,00
Total das Aplicações  79.656,35  830.452,11
Demonstração do CCL (Capital Circ. Líquido) 
  Balanço  Variação
 Período Período
C.C.L Anterior atual Monetária Percentual
Ativo Circulante  685.065,66  725.627,50  40.561,84  5,92
Passivo Circulante  435.258,14  420.756,50  (14.501,64) (3,33)
Capital Circulante Líquido  249.807,52  304.871,00  55.063,48  22,04

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

  Superávit/
 Patrimônio  Défi cit do 
 Social Exercício Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 2.193.831,68  (177.884,09) 2.015.947,59
Défi cit do Período Anterior
 Incorporado ao Patrimônio (177.884,09) 177.884,09 -
Superávit do Período  - 673.393,39  673.393,39
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 2.015.947,59  673.393,39  2.689.340,98
Défi cit do Período Anterior
 Incorporado ao Patrimônio 673.393,39  (673.393,39) -
Défi cit do Período  - (97.135,37) (97.135,37)
Saldos em 31 de Dezembro de 2019 2.689.340,98  (97.135,37) 2.592.205,61 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Valores expressos em reais)

Associação Casa dos Curumins
CNPJ. 07.883.701/0001-65

1. Contexto Operacional: Constituída em 23 de janeiro de 2006, a Associação Casa dos 
Curumins é uma associação civil de direito privado, sem fi ns lucrativos e duração por tem-
po indeterminado, de acordo com o Artigo 2º da Lei 12.101/2009, regulamentada pelo De-
creto 8.242 de 23 de maio de 2014, a Associação obedece ao Princípio da Universalidade 
do Atendimento, e tem como objetivo principal o desenvolvimento integral de crianças, 
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, promovendo, em função de-
las, também suas famílias e a comunidade, sem distinção de raça, cor, credo religioso ou 
político, profi ssão, nacionalidade ou sexo, e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação 
aplicável. A Instituição no atendimento aos seus objetivos estatutários tem como atividade 
preponderante a Assistência Social e presta estes serviços de forma gratuita, continuada e 
planejada para os usuários que dela necessitar, sem qualquer discriminação de acordo com 
a Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009 e posteriores alterações. Os valores e as apli-
cações em assistência social estão registrados por seu valor original e de acordo com a sua 
competência conforme demonstrado na Nota 8. O atendimento aos seus objetivos se dá 
mediante Programas e Projetos de Assistência Social, Educação, Esporte, Meio Ambiente 
e Cultura defi nidos pela Diretoria. A Associação Casa dos Curumins, por ser entidade de in-
teresse social, possui os seguintes registros e certifi cados: • CEBAS – Entidade Benefi cen-
te de Assistência Social – Portaria MDS 92/2019, DOU 08.05.2019 com validade até 02 de 
setembro de 2021; • Utilidade Pública Municipal - Título de reconhecimento recebido em 
2013; • Registro no Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS – nº 461/2012; 
• Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – nº 
1206/2006; • Registro na Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – 
SEADS/PS – 6618/2008; • Certifi cado de Regularidade Cadastral de Entidades CRCE 
0363/2013 – Governo de São Paulo. De acordo com o Art. 14 do Código Tributário Na-
cional, a Entidade: I - Não remunera a Diretoria e nem distribui qualquer parcela de seu 
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - Aplica integralmente, no País, os seus 
recursos na manutenção de seus objetivos institucionais; III - Mantém a escrituração de 
suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades exigidas pela lei, capazes 
de assegurar sua exatidão. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: a) De-
claração de Conformidade: as demonstrações fi nanceiras da organização para os exer-
cícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis às entidades 
sem fi nalidade de lucros, considerando a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, 
(NBC) TG 1000 - CTG 1000 - adoção plena, suas interpretações Técnicas e Comunicados 
Técnicos, em especial à ITG-2002 (R1) (Resolução CFC 1409/2012) que estabelece cri-
térios e procedimentos específi cos de avaliação, de registro das transações e variações pa-
trimoniais, de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a se-
rem divulgadas em notas explicativas das entidades sem fi nalidade de lucros seguindo as 
práticas contábeis descritas na Nota 3. a) As demonstrações fi nanceiras inerentes aos 
exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 estão sendo apresentadas em Reais 
(R$). b) Formalidade da Escrituração Contábil: a Resolução CFC nº 1.330/11 (NBC ITG 
2000). A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos ad-
ministrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de 
identifi cação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa 
ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática 
de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, ela-
boradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas na Escrituração Contábil Di-
gital – ECD. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, 
livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil. A 
documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas es-
senciais, defi nidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. 
A entidade manter em boa ordem a documentação contábil. c) Estimativas Contábeis: 
na elaboração das demonstrações contábeis, é necessário utilizar estimativas para conta-
bilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da entida-
de incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado 
e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estima-
tivas. d) Prazos: os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exer-
cício seguinte são classifi cados como circulante. e) Em dezembro de 2011 foi publicada a 
Portaria 353 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome que estabelece 
em seu Artigo 12 que as entidades com atuação preponderante em Assistência Social de-
vem incluir em suas demonstrações a Demonstração das Origens e Aplicações dos Recur-
sos – DOAR. 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: Em consonância com a 
NBC ITG 2002 (R1), os registros contábeis das receitas e despesas são Reconhecida men-
salmente respeitando o princípio de competência, ou seja, as receitas e despesas são re-
conhecidas no resultado no período em que elas ocorrem, simultaneamente quando se re-
lacionarem, independente do efetivo recebimento ou pagamento. a) Caixa e equivalen-
tes de caixa: as aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento ori-
ginal em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimen-
tos, com vencimento superiores a 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em 
investimentos a curto prazo. b) Parceria com entidades governamentais - São prove-
nientes de parcerias fi rmadas com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistên-
cia Social – SMADS, Secretaria Municipal da Educação - SME e Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania (FUMCAD), e tem como objetivo principal operacionalizar 
projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o 
fl uxo fi nanceiro e operacional aos órgãos competentes, fi cando também toda documenta-
ção a disposição para qualquer fi scalização. De acordo com a administração o saldo em 
31.12.2019 é 100% recebível. c) Projeto Salvador Arena: Ofi cinas de artes, com con-
teúdos estruturados, com o intuito de formação cidadã, cultural e profi ssional para um gru-
po de 40 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, moradores do Dis-
trito da Pedreira, zona sul de São Paulo. Trouxe aos atendidos o conhecimento sobre a arte 
e a cultura e ofereceu os instrumentos necessários para início de uma atividade própria 
como forma de geração de renda. Com caráter de inclusão social e profi ssionalização atra-
vés da arte e da cultura, teve o intuito de formar jovens em arte e cultura, setor em que os 
jovens da periferia não têm nenhum acesso, aumentando desta forma o leque de oportuni-
dades de empregabilidade para os mesmos, através de produções independentes ou tra-
balhos em ONGs e escolas do bairro. O projeto trouxe novos universos e horizontes para a 
população da periferia, a qual é excluída da participação à criação do belo na cidade de São 
Paulo. d) As doações e contribuições espontâneas são registradas quando recebidas, 
sendo que quando destinadas ao custeio são contabilizadas como receita. (e) Programa 
Nota Fiscal Paulista - Os valores recebidos em 2019 e 2018 foram de R$ 10.335,43 e 
5.186,61, respectivamente, aplicados para complementar as atividades desenvolvidas e 
em custos operacionais da área. (f) A Entidade para a contabilização das parcerias gover-
namentais, atendeu a NBCT TG 07 (R2) que em seu texto item 12 relata que uma subven-
ção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada 
com as despesas que pretende compensar, em base sistemática. 4. Ativo não Circulan-
te - Imobilizado: (a) É registrado ao custo de aquisição. A Entidade contabilizou as depre-
ciações do ativo imobilizado calculando-as pelo método linear mediante aplicação de taxas 
que levam em conta o tempo de vida útil econômica do bem. (b) A depreciação é reconhe-
cida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear
 Taxa   Depreciação Imobilizado Imobilizado
Assistência Social % Custo Acumulada  Líquido  Líquido
   2019  2018
Prédios Assistenciais 4% 2.158.523,38 (332.683,32) 1.825.840,06 1.912.172,38
Material Pedagógico 10% 45.018,73 (13.446,70) 31.572,03 23.808,31
Móveis Utensílios  10% 224.831,69 (135.065,19) 89.766,50 108.948,03
Veículos 20% 147.707,00 (134.274,12) 13.432,88 19.633,04
Computadores 20% 133.615,68 (98.652,91) 34.962,77 34.311,23
Maq. e Equipamentos 10% 41.930,33 (14.673,00) 27.257,33 31.450,01
Instalações 10% 93.284,50 (47.692,47) 45.592,03 54.919,99
Benfeitorias em
 Imóveis de Terceiros 10% 45.600,00 (5.167,32) 40.432,68 42.256,44
Bens de Terceiros-Educação          
Móveis Utensílios  10% 85.993,09 (32.145,53) 53.847,56 57.968,40
Benf. Bens de Terceiros  4% 31.350,00 (4.284,09) 27.065,91 28.319,79
Computadores  20% 19.763,79 (16.536,65) 3.227,14 7.179,94
Equip. Educacionais  10% 8.416,80 (3.446,55) 4.970,25 5.811,81
Bens de Terceiros-FUMCAD         
Instrumentos Musicais  10% 132.649,88 (48.036,72) 84.613,16 105.851,78
Móveis Utensílios  10% 5.475,00 (1.825,20) 3.649,80 4.197,36
Outros Imobilizados          
Conv.356/2009 20% 31.900,00 (31.900,00) - -
Conv.10072009 10% 16.006,00 (14.901,49) 1.104,51 2.704,95
Total   3.222.065,87 (934.731,26) 2.287.334,61 2.439.533,46
Em 2018 foi adquirido um imóvel situado a Rua das Moreias, 434 – Balneário São Francis-

co – São Paulo - SP à ser utilizado para ofi cinas de artes dos Projetos Assistenciais. 5. Pas-
sivo Circulante e não Circulante: São reconhecidas quando a Entidade tem uma obri-
gação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é prová-
vel que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa 
confi ável do valor possa ser feita.
Circulante
Obrigações Fiscais 125,33 87,45
Obrigações Sociais 2.177,31 1.809,46
Obrigações Trabalhistas 139.285,96 128.122,98
Contas a Pagar 4.712,49 3.868,88
Total 146.301,09 133.888,77
Termos de Parcerias a Realizar
Assistência Social  238.111,33 235.458,28
Educação  - 16.949,56
Projetos Sociais em Execução 3.c - 22.845,00
Receitas Financeiras  36.344,08 26.116,53
Total  274.455,41 301.369,37
Total do Circulante  420.756,50 435.258,14
6. Patrimônio Social: O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e com-
preende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício (superávit ou défi cit) ocor-
ridos. 7. Do Resultado de Exercício - Item 15 ITG-2002 (R1): O valor do superávit ou dé-
fi cit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição 
para aplicação, deve ser reconhecido em conta específi ca do Patrimônio Líquido. 8. Contri-
buições Sociais – Isenção Lei 12.101/2009): Em atendimento art. 29 da Lei 
12.101/2009, ao Decreto nºs 8.242/2014 e a norma contábil, ITG 2002 (R1), item 27, letra 
“c” são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias, como se 
devido fosse, gozadas durante o exercício de 2019 e 2018.

Isenções Usufruídas
Descrições Assist. Social Educação Total Total
DATA 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Cota Patronal 98.619,28 92.325,99 175.216,82 172.646,54 273.836,10 264.972,53
Rat  9.713,97 9.232,60 17.434,90 17.264,65 27.148,87 26.497,25
Terceiros 21.856,42 20.773,35 39.228,52 38.845,47 61.084,84 59.618,82
Autônomos 1.479,63 0,00 867,85 256,41 2.347,48 256,41
Total 131.669,30 122.331,94 232.748,09 229.013,07 364.417,39 351.345,01
8.1. Assistência Social: Demonstração do Cumprimento da Aplicação e Atendi-
mentos Sociais: As aplicações em gratuidades por meio dos Programas de Assistência 
Social foram observados os preceitos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada 
pela Lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011, em consonância Resolução nº 109, de 11 de no-
vembro de 2009 que aprovou a Tipifi cação Nacional de Serviços Sócio assistenciais, den-
tro desses parâmetros os programas instituídos estão caracterizados como de Proteção So-
cial Básica. 8.2. Nos exercícios de 2019 e 2018 foram recebidos e aplicados os seguintes 
montantes:
 2019 2018
(+) Parcerias com Entidades Governamentais  468.311,91 445.868,83
(+) Entidades Internacionais 966.660,00 1.025.644,86
(+) FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA 22.845,00 61.575,00
(-) Recursos Aplicados (1.481.076,45) (1.533.088,69)
8.3. Descrição dos Programas de Assistência Social: Centro para Crianças e 
Adolescentes: é um espaço de referência para o desenvolvimento de ações socioeduca-
tivas com crianças e adolescentes, buscando assegurar o fortalecimento de vínculos fami-
liares e o convívio grupal, comunitário e social, através de atividades com crianças e ado-
lescentes. Em 2019 foram atendidas 150 crianças e adolescentes e prestada assistência às 
suas famílias, e em 2018 foram atendidas 143 crianças e adolescentes e prestada assistên-
cia às suas famílias. Projeto Salvador Arena: Objetiva a inclusão social de 40 crianças e 
adolescentes em situação de risco social através da arte, assegurando espaços de referên-
cia e de participação, de relações de afetividade, de respeito e de autoridade que garantam 
a ampliação de seu universo de trocas culturais, o acesso à novos conhecimentos e a ex-
perimentação da participação na vida pública. Com caráter de inclusão social e profi ssiona-
lização através da arte e da cultura, teve o intuito de formar jovens em arte e cultura, setor 
em que os jovens da periferia não têm nenhum acesso, aumentando desta forma o leque 
de oportunidades de empregabilidade para os mesmos, através de produções independen-
tes ou trabalhos em ONGs e escolas do bairro. O projeto trouxe novos universos e horizon-
tes para a população da periferia, a qual é excluída da participação à criação do belo na ci-
dade de São Paulo. 9. Descrição dos Programas em Assistência Educacional: Cen-
tro de Educação Infantil Parque Doroteia: Objetiva manter espaços coletivos privile-
giados de vivência da infância, de modo a contribuir na construção da identidade social e 
cultural da criança, objetivando proporcionar condições adequadas para promover educa-
ção, proteção, segurança, alimentação, cultura, saúde e lazer, com vistas à inserção, pre-
venção, promoção e proteção à infância. 9.1 Ensino Básico: A Assistência Educacional 
está vinculada ao atendimento por meio do Centro de Educação Infantil, conforme as dire-
trizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação do Município de São Paulo e de acor-
do com o Plano de Trabalho aprovado pela Coordenadoria de Educação. O serviço é inte-
gralmente gratuito, os atendimentos são para crianças na faixa etária de 4 meses a 3 (três) 
anos e onze meses. Foram cumpridas as exigências estabelecidas pela Lei 12.101/2009 e 
todos os alunos matriculados são gratuitos, atendendo assim a proporcionalidade de uma 
bolsa integral para cada cinco alunos pagantes, conforme segue:
 Quantidade de Bolsas exigidas p/Lei 12.101/2009 Total de Bolsas
Exercício Alunos Proporcionalidade 5 x 1 Concedidas
2018 158 35 158
2019 158 35 158
9.2. Critérios de Acesso à Bolsa de Estudo: Os critérios de acesso à bolsa de estudos 
são defi nidos pela Secretaria de Educação do Município do São Paulo e os alunos são en-
caminhados pela própria Secretaria da Educação. Realiza-se um cadastro e mediante a dis-
ponibilidade de vaga a criança é encaminhada para uma Unidade Educacional mais próxi-
ma a de seu endereço residencial. A idade deverá estar compatível com o nível e modali-
dade de ensino e residir próximo ao estabelecimento de Educação. De acordo com levan-
tamento feito pela Associação consta que: Foram concedidas para o exercício 2019 bolsas 
para crianças provenientes de famílias inscritas no Cadastro Único conforme demostrado 
no quadro acima. Os alunos são avaliados pela Instituição em conformidade com a legisla-
ção vigente, atendendo ao perfi l socioeconômico de acordo com o parágrafo 7º do art. 13 
da Lei 12.101/2013. A Instituição prepara um formulário detalhado para a aferição do per-
fi l sócio econômico do aluno, que é preenchido no momento da matrícula. São realizadas 
visitas por Assistente Social à residência dos alunos. 9.3. Dos recursos recebidos e sua 
aplicação: Os recursos são provenientes de convênios fi rmados com a Secretaria Munici-
pal da Educação - SME, e tem como objetivo principal executar projetos e atividades pré-
determinadas. Os recursos próprios são de entidades parceiras e de doações de pessoas fí-
sicas com o objetivo proporcionar situações educativas, ampliando o repertório de habilida-
des das crianças, possibilitando seu desenvolvimento integral e das capacidades de ordem 
física, cognitiva, ética, complementando a ação da família e da comunidade. Os valores re-
cebidos de convênios são aplicados em sua totalidade nas fi nalidades estatutárias e em 
conformidade com os termos estipulados pelo convênio público. Periodicamente, a Institui-
ção presta conta de todo o fl uxo fi nanceiro e operacional aos órgãos competentes, fi cando 
também toda documentação a disposição para qualquer fi scalização. Nos exercícios de 
2019 e 2018 foram recebidos e aplicados os seguintes montantes:
Descrição 2019 2018
(-) Custos da aplicação da Assistência Educacional 1.423.384,10 1.272.117,15
(+) Entrada de recursos de
 Entidades Governamentais /SME 1.422.293,05 1.251.881,38
10. As doações e contribuições espontâneas são registradas quando recebidas, sendo que 
quando destinadas ao custeio são contabilizadas como receita. Em 2018 a Casa dos Curu-
mins recebeu da empresa Poly-Clip uma doação no valor de R$ 78.600,00 que foram apli-
cados integralmente em suas atividades institucionais.
 2019 2018
Doações de Associados 5.399,58 6.839,20
Doações do Exterior (p/ compra do imóvel) - 720.353,50
Doações de Pessoas Jurídica 240.122,10 132.940,02
Doações de Pessoas Físicas 9.392,28 9.766,12
11. Serviços Voluntários: A Casa dos Curumins contou com o apoio de voluntários, no 
decorrer do ano, cujos serviços prestados proporcionaram a redução de R$ 13.680,00 (tre-
ze mil seiscentos e oitenta reais). Conforme estabelecido no item 19 ITG-2002 (R1), os 
custos da prestação de serviços foram reconhecidos pelo valor justo, como se tivesse ocor-
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Associação Filantrópica Assistencial

A  s  s  o  c  i  a  ç  ã  o
SRS. ASSOCIADOS E COLABORADORES: Submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. A Diretoria permanece à disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias.

rido o desembolso fi nanceiro. 12. Instrumentos Financeiros: (a) Identifi cação e va-
lorização dos instrumentos fi nanceiros. A Entidade avaliou seus ativos e passivos em 
relação aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias 
de avaliação estabelecidas pela administração. Os principais instrumentos fi nanceiros 
ativos e passivos da Entidade em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 estão descritos 
a seguir, bem como os critérios para sua avaliação: (b) Caixa e equivalentes de caixa, 
subvenções a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar. Os valores contabi-
lizados aproximam-se dos de realização.
 2019 2018
Caixa 20,66  20,66
Bancos - Rec. sem Restrições 173.252,48  186.305,10
Bancos - Rec. com Restrições 179.090,10  122.608,61
Caixa e Equivalentes de Caixa 3.A  352.363,24  308.934,37
(c) Derivativos: Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Entidade não possuía opera-
ções envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos. 13. Cobertura de Seguros: 
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a cobertura de seguros é considerada sufi ciente 
pela administração para cobrir eventuais sinistros. 14. Eventos Subsequentes: Não 
ocorreram até a presente data quaisquer outros eventos que pudessem alterar de sig-
nifi cativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da Entidade. 15. Con-
tingências: A Entidade não possui ações trabalhistas, cíveis ou tributárias envolven-
do risco de perda classifi cado como provável ou possível. 16. Recursos da Entidade: 
Todos os recursos obtidos pela entidade foram aplicados em suas fi nalidades institu-
cionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas 
e Investimentos Patrimoniais. São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

AGRUS AGROPECUÁRIA S/A 
CNPJ n° 17.783.175/0001-15 - NIRE n° 3530045151-1 

Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria Realizada em 14/02/2020.
Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 192.079/20-7 em 
29/05/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/MF. nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001408-1 -  Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Companhia Brasileira 
de Fiação a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 
06 de julho de 2020, às 10:00hs, na sede social na Rua Cesário 
Alvim, 498, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da 
Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.-Fixação dos honorários da 
Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. Acham-se à 
disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os 
documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São 
Paulo (SP.), 04 de junho de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi, Diretor Presidente.

CIA. NATAL - Empreendimentos, Participações, Indústria e Co-
mércio - CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 35.300.053.061 
- Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 
em 06.07.20. Ficam convocados os senhores acionistas da Cia. 
Natal - Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio 
a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 06 de julho 
de 2020, às 13:00hs, na sede social na avenida Guilherme Giorgi, 
1091, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para o 
triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- Ou-
tros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acio-
nistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se 
refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 04 de junho 
de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 06.07.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Aricanduva 
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 06 de 
julho de 2020, às 15:00hs, na sede social na avenida Paulista, 
352, 11º andar, sala 115, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos ho-
norários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 04 de junho de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

www.netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 05 de junho de 20206

Pixabay

O coordenador do Ensino Médio e professor de Geografia 
do Colégio Poliedro, Murilo Cruz, explica que muitas 
mudanças, para as quais a sociedade precisou se adaptar 

repentinamente, devem perdurar mesmo após o final da pandemia. 
"Estamos passando por um momento de aceleração histórica, 
que acontece quando um conjunto de mudanças latentes, que 
ainda encontravam resistências legais, culturais e políticas, se 
concretizam. Algumas transformações podem ser positivas, outras 
negativas. Os impactos econômicos serão inegáveis e é fato que 
teremos um novo perfil de sociedade após o fim da pandemia". 

Confira os principais impactos e as tendências, a médio e longo 
prazo, abordados pelo professor em aulas de Atualidades para 
os alunos do Ensino Médio do Colégio Poliedro: 

1Economia - É possível observar uma forte queda na 
economia brasileira e de muitos outros países devido à baixa da 
demanda e da oferta, que impactam diretamente na questão do 
desemprego. A automatização crescente também pode virar um 
obstáculo, intensificando ainda mais o problema. 

Devemos ter, para os próximos anos, uma perda de poder de 
barganha dos trabalhadores com as empresas como consequên-
cia da crise, situação em que os profissionais tendem a aceitar 
empregos com condições, leis de proteção e salários menos 
favoráveis. O cenário é acompanhado da possível maior reces-
são da história do País desde o início do Século XX, com queda 
de aproximadamente 3% do PIB nacional até o final deste ano, 
conforme aponta relatório do Fundo Monetário Internacional. 

A atual instabilidade política e decorrente crise de confiança 
da população, contribui para a potencialização do problema. 

Nota-se também o aumento da disputa entre diferentes propos-
tas de políticas econômicas: o liberalismo e o intervencionismo, 
e, com o fim da instabilidade, será possível observar a intensifi-

A pandemia do novo Coronavírus tem afetado a sociedade como um todo, em diferentes proporções. É possível notar impactos capazes de provocar a transformação 
permanente da comunidade e do modo com o qual se relaciona. Durante e após a crise proporcionada pela doença, será possível observar novos paradigmas em 

função da queda do crescimento econômico, do aumento do desemprego, da precarização do trabalho, da reorganização das cidades, entre outras questões.

nOvO pErfil dE sOciEdadE

Os rEflExOs da pandEMia E as Mudanças 
dE paradigMas na sOciEdadE

cação do debate entre defensores de cada uma das vertentes. Os 
intervencionistas podem alegar que diante do aumento das desi-
gualdades o Estado deve tomar a frente e interferir na economia. 

Por outro lado, os liberais, ou neoliberais, irão argumentar 
que, para enfrentar as consequências econômicas da pandemia, 
o Estado deve promover uma nova rodada de cortes nos gastos 
públicos para promover o reequilíbrio e a volta do crescimento 
do PIB (Produto Interno Bruto) do País. 

2Trabalho - Há uma tendência de intensificação do traba-
lho remoto para quem o pode fazer. A pesquisa "Tendências de 
Marketing e Tecnologia 2020: Humanidade redefinida e os novos 
negócios" prevê aumento de 30% de profissionais trabalhando em 
home office no Brasil após a pandemia. O levantamento também 
aponta a necessidade de revisão de processos internos por líderes 
para que compreendam a tecnologia como mais um ativo humano. 

No entanto, nem todos conseguem adaptar suas funções à 
rotina de home office, como entregadores de delivery, médicos, 
entre outros. Então, nota-se também um possível agravamento 
das desigualdades em tal tendência. O desemprego em massa, a 
precarização e a "pejotização" também são esperados. 

Ou seja, o empregador oferecerá condições menos favoráveis, 
que se referem tanto aos salários quanto às leis trabalhistas. Uma 
das formas mais prováveis da precarização seria a "pejotização", 
ou seja, o aumento do número de PJs no mercado de trabalho, 
que podem ter seus contratos rompidos sem maiores garantias, 
fragilizando a estabilidade dos trabalhadores. 

3cidades - Podemos esperar uma transformação na or-
ganização das cidades a médio e longo prazo. Se a perspectiva 
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“vMuitas 
empresas estão 
percebendo que 
o home office de 

muitos de seus 
funcionários 

é tão ou mais 
produtivo do que 
o serviço alocado 

no escritório, 
além de menos 

dispendioso. 
a partir dessa 

constatação, pode 
diminuir bastante a 
busca por edifícios 

empresariais

de novas epidemias continuar ecoando, devemos ter impactos 
no mercado imobiliário, com a desvalorização de apartamentos 
e bairros com grande densidade populacional. Também pode 
haver uma crise no setor de edifícios empresariais por conta do 
aumento do trabalho remoto. 

Muitas empresas estão percebendo que o home office de 
muitos de seus funcionários é 
tão ou mais produtivo do que 
o serviço alocado no escritório, 
além de menos dispendioso. A 
partir dessa constatação, pode 
diminuir bastante a busca por 
imóveis desse tipo. 

4Transporte - Obser-
vamos o menor deslocamento 
de mercadorias e de pessoas 
entre diferentes países em 
decorrência do fechamento 
das economias e da tendência 
dos governos de promover 
processos de reindustrialização 
e recriação de empregos na-
cionalmente. Então, é possível 
que o comércio internacional 
diminua seu fluxo. 

Neste sentido, também te-
remos possíveis crises nas 
empresas aéreas, de navega-
ção, de transporte rodoviário, 
de logística e de petróleo. A 
interdependência entre as 
economias acaba sendo um 
obstáculo em um momento em 
que os fluxos internacionais devem ser diminuídos. Cada país se 
descobriu muito dependente dos outros em meio ao momento 
de restrição de circulação. 

O turismo certamente será um dos setores mais impactados. 
Vai demorar para que as pessoas estejam seguras novamente 
para visitar outros continentes e até mesmo frequentar locais 
com aglomerações. 

Também é importante destacar a possível crise do transporte 
coletivo, que terá grandes dificuldades de resolução se conside-
rada a mentalidade receosa proveniente da pandemia. 

5Educação - Nas escolas poderá ocorrer a explosão das 
modalidades de ensino a distância, que até então enfrentava 
obstáculos para a implantação. Muitas instituições adotaram 
aulas virtuais durante a situação emergencial para garantir a 
rotina de estudos dos alunos e têm observado uma adaptação 
dos estudantes, o que possibilitará permanecer com algumas 
atividades on-line. Também haverá maior atenção quanto às 
habilidades que podem ser mais exploradas. 

6Meio ambiente - A qualidade ambiental tem apresen-
tado melhora com a crise, uma vez que os níveis de poluição 
caíram consideravelmente. Com isso, vemos a perspectiva de 
que é possível e desejado diminuir certas atividades econômicas 
para um ambiente de maior qualidade. Agora, deve haver um 
aumento da defesa de cortes de diversos setores, como consumo 
e transporte, para combater os perigos do aquecimento global, 
outro problema de extensão internacional com o qual teremos 
que lidar nas próximas décadas. 

Fonte e mais informaçõs: (www.colegiopoliedro.com.br).



Segurança em smartphones: 
união entre tecnologia 

e comportamento

A maioria das ameaças 
podem ser evitadas 
mantendo os sistemas 
sempre atualizados

O uso de smartphones 
evoluiu muito nos 
últimos anos, fazen-

do com que passassem de 
ferramentas de apoio para, 
praticamente, centrais de 
comando entre nossos di-
versos dispositivos e contas. 
Isso elevou também o volu-
me de informações que são 
armazenadas neles — sejam 
profissionais ou pessoais — 
tornando-os os principais 
alvos para cibercriminosos. 

No Brasil, quase 60% dos 
ataques cibernéticos são 
direcionados aos aparelhos, 
e neles 54% direcionados a 
Android e 24% ao iOS, se-
gundo estudo realizado no 
primeiro trimestre de 2020 
pela PRADEO, empresa pro-
vedora de segurança móvel. 
Os números cresceram nos 
últimos meses com o aumen-
to do isolamento social e do 
regime de home office, onde, 
de um mesmo dispositivo, o 
usuário pode acessar desde 
suas redes sociais, até a nu-
vem e arquivos sensíveis de 
onde trabalha. 

Segundo estudo da Kasper-
sky, empresa especialista em 
segurança digital, as tenta-
tivas de golpes e sequestro 
de dados, aumentaram mais 
de 350% no Brasil apenas 
neste primeiro trimestre de 
2020. Sistemas como IOS e 
Android já possuem recursos 
de segurança integrado para 
tentar reduzir a frequência 
de vulnerabilidades. No caso 
do Android, que atualmente 
é o mais utilizado no mundo, 
oferece o sistema de cripto-
grafia de arquivos que pode 
ser ativado para proteger 
os dados de dispositivos até 
mesmo se forem perdidos. 

Além disso, permite que os 
aplicativos tenham acesso a 
dados pessoais somente se 
o usuário habilitar nas con-
figurações, proporcionando 
autonomia e controle da 
proteção. Embora para o 
sistema operacional da Apple 
não exista uma grande varie-
dade de aplicativos próprios 
de segurança, o Iphone em si 
oferece alguns serviços de 
segurança de dados privado, 
como a função de criptografia 
para todas as informações no 
aparelho. Ele também possi-
bilita apagar absolutamente 
todos os dados quando a 
senha for digitada errada 
várias vezes seguidas. 

Todas essas funções ofe-
recem um nível de proteção 
aceitável, mas a eficácia não 
é completa se não estiver 
acompanhada da conscien-
tização e das boas práticas 
de utilização do usuário. 
A atenção redobrada para 
evitar cliques em links não 
confiáveis, desabilitar a fun-
ção de conexão automática 
em rede de WI-FI público e  
não permitir que as senhas 
de acessos fiquem salvas no 
aparelho celular, é tão impor-
tante quanto ter antivírus nos 
dispositivos.

Ao precisar fazer download 
de um aplicativo no smar-
tphone, é importante confe-
rir comentários e avaliações 
de outros usuários, e princi-
palmente definir senhas de 
acessos fortes e diferentes 
para cada um deles e habi-
litar o duplo fator de auten-
ticação, via SMS ou e-mail, 
além disso, muitas ameaças 
contra esses sistemas podem 
ser evitadas mantendo-os 
sempre atualizados.

(*) - É especialista de Segurança, 
em concepção e estruturação 

personalizada de áreas responsáveis, 
e está à frente das Áreas de 

Segurança de pré-vendas e Customer 
Success da Compugraf.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

midor mudou e tudo que 
foi planejado para 2020 
praticamente desapareceu 
diante de tanta incerteza. 

Mesmo com a retomada 
gradativa da economia, o 
cenário ainda é muito incer-
to e pode mudar a qualquer 
momento. Por isso, existem 
alguns caminhos para quem 
precisa planejar diminuindo 
os erros.

De acordo com o diretor 
Comercial da WCA Inteli-
gência Comercial, Wan Ming 
Chung, nestes tempos em 
que não há tanta incerteza 
como agora, é importante 
ter sempre uma alternativa 
para qualquer eventuali-
dade. 

Entretanto, para esta situ-
ação específica, o executivo 
separou algumas dicas para 
ajudar no planejamento 
neste momento. São elas:
 1) Cenários múltiplos 

-  a técnica de criar 
diversos cenários con-
tribue para a redução 
dos riscos e das incer-
tezas das operações de 
um plano, melhorando 
a qualidade das deci-
sões quanto ao futuro 
de curto e médio pra-
zo. Uma coisa é simular 
cenários compostos de 
variáveis/indicadores 
que sofrem muitas 
mudanças, e a visibi-
lidade dos resultados 
em toda cadeia; tome 
como exemplo o dólar 

Tudo que foi planejado para 2020 desapareceu 
diante de tanta incerteza.

Dicas de como planejar 
seu negócio em 

cenários de incerteza
A complexidade do contexto econômico, político e social da atualidade exige dos gestores métodos 
de planejamento não-deterministas, ou seja, que estejam aptos a lidar com a incerteza, riscos e 
pluralidades das inúmeras variáveis deste momento

quais as demandas do 
cliente e ser um espe-
cialista em oferecer o 
produto certo, para o 
local certo e na quan-
tidade certa. Para isso 
acontecer, ele precisa 
de informação para 
orientar o cliente, po-
rém a empresa precisa 
supri-lo com informa-
ções inteligentes. 

 4) Indicadores dos no-
vos tempos -  com as 
mudanças feitas para 
manter a segurança 
dos funcionários, as 
empresas também te-
rão de adaptar suas 
maneiras de avaliar o 
desempenho da equi-
pe, considerando as 
mudanças na jornada e 
novos meios de venda. 
Quanto mais os indi-
cadores forem devi-
damente ponderados 
e avaliados, maior é 
a chance de ser justo 
na avaliação, prin-
cipalmente, depois 
de tantas mudanças 
repentinas.

Segundo o executivo da 
WCA, o mais importante 
neste momento é avaliar 
toda a situação da empre-
sa, considerar recursos, 
investir em tecnologia, se 
possível. Estamos vivendo 
um novo mercado e para 
sobreviver, será necessário 
se adaptar até mesmo ao 
que ainda não terminamos 
de vivenciar.

Fonte e mais informações: 
(www.wca-ec.com.br).

que sofre altos e baixos 
num único dia. Imagi-
ne como fica a cabeça 
do analista, e qual o re-
flexo em toda cadeia, 
como por exemplo, na 
composição do preço 
do produto final, o 
aumentos nos insumos 
importados e outros 
mais?

 2) Adaptação digital 
-  é importante que 
neste momento, as 
empresas não poster-
guem mais a busca por 
soluções com base tec-
nológica, isso porque 
quando tudo tiver, de 
fato, passado, muita 
coisa estará diferen-
te e tanto indústria, 
quanto varejo terão 
de se transformar. 
Esse momento triste 
e histórico para o País 
vai fazer com que a 
necessidade de estar 

em um ambiente vir-
tualmente integrado 
chegue para quem até 
hoje resistiu a isso. A 
tecnologia veio para 
ajudar e promover 
velocidade, mas se a 
tecnologia não tiver 
conhecimento, mode-
lo, processo, só atrapa-
lha pela demora.

 3) Venda consultiva 
-  com a necessidade 
de ainda se manter o 
distanciamento so-
cial, será necessário 
planejar maneiras 
de vender de forma 
consultiva, uma vez 
que para o cliente, 
a mudança de com-
portamento do con-
sumidor impactou 
consideravelmente. 
Isso significa que não 
há mais espaço para o 
tirador de pedido, ele 
precisará entender 
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O novo RH: um olhar 
holístico da área de 
gestão de pessoas

Estamos vivendo uma 
nova era. O avanço 
do Coronavírus 
(Covid-19) mudou 
drasticamente a ideia 
de mundo que até 
então conhecíamos

Além das consequên-
cias na saúde, o vírus 
trouxe condições até 

então impensadas à huma-
nidade e até nos fez refletir. 
Um dos ensinamentos que 
julgo interessante é a respei-
to do futuro da humanidade 
e das responsabilidades de 
cada ser humano, uma vez 
que, nossas escolhas e as 
consequências estão atrela-
das a elas. Outro, é o valor 
que damos ao próximo, con-
siderando atributos como a 
compaixão e o respeito seja 
de quem for. Tendo em vista 
esse cenário, quais são as 
responsabilidades da área 
de Recursos Humanos? 

Buscando dar sentido às 
suas vidas, através de um 
propósito mais significativo 
que vai além das rotinas 
habituais de trabalho e dos 
diversos papéis desenvolvi-
dos, muitas pessoas estão 
passando por um processo 
de ampliação de suas consci-
ências. Na área corporativa, 
não é diferente. Com olhar 
holístico, algumas empresas 
passaram a ressignificar 
suas missões e visões, as-
sumindo um compromisso 
de ética, responsabilidade 
e sustentabilidade para com 
algo muito maior, capaz de 
envolver seus colaborado-
res, sociedade e acionistas, 
transformando e contri-
buindo para o fomento de 
um mundo melhor. 

Essas empresas também 
visam lucro e tem como 
objetivo continuar crescen-
do, no entanto, ao mesmo 
tempo, entendem seu papel 
perante a sociedade, o meio 
ambiente e o seu com-
promisso com as futuras 
gerações. As organizações 
que estão conseguindo 
fazer essa transformação 
de significado e propósito 
são chamadas de espiri-
tualizadas. Nesse sentido, 
os profissionais que atuam 
na área de gestão de pes-
soas também precisaram 
entender e se reinventar 
para acompanhar esse novo 
momento e a nova forma 
de olhar. 

Nunca como agora, foi 
tão necessário colocar em 
prática o conceito de diver-
sidade, em que cada um é 
único e especial, assim como 
suas necessidades e parti-
cularidades. Hoje, não há 
mais espaço para uma área 
de Recursos Humanos que 
seja orientada apenas para 
cumprir a legislação, reali-
zando somente atividades 

operacionais. O significado 
de um RH estratégico se 
faz necessário. Essa trans-
formação vai muito além 
do que simplesmente criar 
um nome mais significativo 
para a área. 

Continuamos falando de 
pessoas que possuem um 
contrato de trabalho e que 
são remuneradas por suas 
entregas. O que realmente 
mudou é que agora esses 
profissionais têm um poder 
de escolha muito maior, e 
podem optar por fazer parte 
ou não de uma organização, 
levando em consideração 
seus valores pessoais e 
propósitos de vida. 

O RH é uma área que 
conquistou seu espaço e 
se tornou fundamental 
para o sucesso de qualquer 
negócio. No entanto, são 
as pessoas que entregam a 
estratégia, e a cultura que 
define o como essas entre-
gas acontecerão. A cultura 
empregada deve assegurar 
que haja respeito e cuidado 
com todos, isso é o certo a 
fazer. Apenas desse modo, 
é possível fazer valer os 
direitos e deveres de cida-
dãos responsáveis, éticos e 
solidários. 

A nova área de RH precisa 
estar preparada para falar 
abertamente de assuntos 
que antes eram conside-
rados tabus. Nunca foi tão 
premente dialogar a respei-
to de ética e integridade, 
igualdade na diversidade, 
respeito pelas pessoas, 
inclusão e conectividade. 
Hoje, os indicadores mu-
daram, não se mede mais 
turnover e absenteísmo, 
homem/hora e outros. 

O que torna a área dife-
renciada, é saber qual é o 
índice de engajamento dos 
colaboradores, números de 
homens e mulheres em posi-
ções de liderança, por quan-
to tempo esses profissionais 
permanecem na empresa, 
qual é o percentual de em-
pregados por faixa etária, 
evolução de sucessores 
prontos para assumir posi-
ções de liderança, número 
de promoções, etc. Esses 
indicadores que demons-
tram o quanto a empresa 
está aberta à diversidade e 
ao desenvolvimento efetivo 
de seus colaboradores, para 
que estejam capazes de 
inovar, com competência e 
responsabilidade. 

O novo RH deve estar apto 
para olhar para o presente, 
sem se descuidar do futuro. 
Isso significa cuidar das pes-
soas, entendendo o momen-
to de cada uma, apoiando-as 
da melhor forma possível 
e não deixando de lado o 
seu progresso na empresa, 
bem como sua saúde física 
e mental. 

(*) - É diretora de Recursos Humanos 
da Statkraft no Brasil.

Liandra Pellegrini (*) 
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Consumidores se mostram 
cada vez mais atentos ao uso 
de meios digitais como substi-
tuição ao dinheiro físico. Com 
o isolamento social, mudança 
deve ser acelerada, defende 
Minsait Payments, divisão de 
meios de pagamento do grupo 
Indra. A COVID-19 impõe um 
desafio sem precedentes a 
toda a sociedade. Em meio ao 
isolamento social, brasileiros 
têm buscado novas formas de 
realizar suas compras – espe-
cialmente pela internet – e 
esse movimento pode acelerar 
a transformação digital dos 
meios de pagamento no país. 

De acordo com dados 
obtidos a partir de pesqui-
sa com consumidores que 
compraram online em 2019, 
a consultoria identificou que 
71,8% deles não conheciam 
serviços de pagamentos 
online – como o Paypal, por 
exemplo – mas, destes, 50,7% 
afirmaram estarem dispostos 
a conhecer mais sobre essas 
empresas e usá-las em breve. 
Ainda segundo o estudo, 
16,7% dos consumidores já 
haviam usado essas platafor-
mas no último ano e 11,5% 
conheciam do que se tratava 
mas não haviam usado ainda. 

O comportamento é similar 
em outros países da América 
Latina, sendo a Colômbia a 
principal usuária de meios 
de pagamento digitais (19,3% 
dos consumidores declararam 
terem usado esse tipo de meio 
de pagamento no último ano). 
Em contrapartida, o Peru é o 
que tem menos consumidores 

Como efeito destes 
desafios, um dos gran-
des fantasmas que 

assombram as empresas 
em tempos como os atuais 
é a inadimplência por parte 
de seus clientes com o or-
çamento fragilizado. Qual a 
melhor maneira de gerir essa 
situação delicada?

Segundo dados do Banco 
Central, a taxa de inadim-
plência vem subindo desde 
fevereiro, quando estava em 
3,6%, pulando para 3,9% em 
março e 4% em abril. Para 
o Product Owner da Juno, 
Gabriel Falk, esta inadim-
plência é conse quência do 
período em qu e o mercado 
está inserido nesse mo-
mento. “Com o aumento de 
desemprego, poucas vagas 
de trabalho, auxílio emer-
gencial, temos que entender 
que o importante acaba 
sendo o essencial”, afirma o 
especialista.

Muitas empresas tiveram 
grandes reduções em suas 
margens de lucro para man-
ter a rotatividade e os seus 
empregados, especialmente 
aquelas cujas receitas vêm 
exclusivamente de seus 
clientes. Isso se torna ainda 

A substituição ao dinheiro físico acelera a transformação 
digital dos meios de pagamento.
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A inadimplência gera um efeito cascata muito severo 
em quem empreende.
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Com flexibilidade, é possível 
minimizar os efeitos da inadimplência
Com a crise financeira causada pela pandemia em todo o mundo, a renda das pessoas fica em xeque 
com negócios que fecham as portas e consequentemente aumentam o índice de desemprego

não estava presente no mun-
do online, nesse momento, 
ele é a única forma dessa 
empresa se relacionar com 
os seus clientes, é necessá-
rio reavaliar essa forma de 
comercializar seus produtos. 

Além disso, será preciso 
revisar custos, talvez seja 
necessário parcelar pa-
gamentos, adiar parcelas. 
Flexibilização é a palavra de 
ordem, o importante nesse 
momento, é fechar a receita 
da empresa.

Gabriel explica que a 
mudança pode ser simples, 
como uma simples troca 
da maquininha que você 
cobrava o seu cliente, que 
agora pode ser um link de 
pagamento, um boleto onli-
ne, Pic Pay, QR Code. 

“A empresa precisa vender, 
e existem várias maneiras de 
fazer a cobrança do cliente. 
Não é reinventar a roda, é 
só criar um pouco mais de 
acesso e manter uma comu-
nicação mais transparente. 
Enxergar ao máximo essas 
oportunidades que hoje não 
parecem ser tão claras para o 
público”, finaliza Falk. Fonte 
e mais informações: (www.
juno.com.br).

mais sensível quando há ina-
dimplência. “Em termos de 
problema, a inadimplência 
gera um efeito cascata muito 
severo em quem empreende, 
pois você depende de receita 
para tudo na sua empresa, 
se um cliente deixa de lu-
crar, você deixa de lucrar”, 
explica Falk.

Esse novo cenário de 
inadimplência em meio à 
pandemia, traz em pauta a 
flexibilização de renegocia-
ção em termos de prestação 
de serviços, que precisou 
passar por uma nova cultura 
de renegociação de projetos, 
para que os efeitos da crise 

não afetem as empresas e a 
sociedade de uma maneira 
muito severa a longo prazo. A 
Juno conseguiu prestar uma 
assessoria positiva para seus 
clientes, indicando como 
fazer cobranças online e 
como transformar negócios 
para o cenário digital, que 
é a grande tendência atual. 

Não existem maneiras de 
evitar a inadimplência, a 
questão é como minimizar 
os impactos dela, mesmo 
sem saber como isso vai 
acontecer. Revisar o modelo 
de negócios é uma constante 
nesse momento. Por exem-
plo, se o empreendimento 

Movimento 
das lojas até 
70% menor na 
reabertura

A Alshop (Associação 
Brasileira de Lojistas de 
Shopping), fez uma pesquisa 
com 103 associados e con-
cluiu que durante o processo 
de reabertura do comércio 
a circulação de pessoas nos 
estabelecimentos caiu cerca 
de 60% e o faturamento foi 
reduzido a até 70% nesta 
primeira abordagem aos 
comerciantes associados.

“A queda do movimento já 
era esperada por conta do 
receio natural de sair com a 
recomendação da população 
ficar em casa e também com 
a queda de renda e desem-
prego que são consequên-
cias da crise causada pelo 
novo Coronavírus”, disse 
Nabil Sahyoun, presidente 
da Alshop. 

Atualmente pouco mais 
de 230 dos 577 shoppings 
do país já retomaram suas 
atividades. 

No estado de São Paulo, 
40 empreendimentos fo-
ram reabertos no interior. 
O protocolo solicitado pela 
prefeitura de São Paulo, 
com 20 medidas sanitárias, 
foi entregue pelos shop-
pings. Agora se aguarda uma 
resposta da capital paulista 
sobre a reabertura das lojas 
na cidade. A entidade solicita 
a reabertura na capital pau-
lista no horário das 12h às 
20h, e não somente por 4h, 
como defende a prefeitura da 
cidade (AI/Alshop).

Paul Kiessling (*)

A crise econômica provocada 
pela pandemia da Covid-19 des-
pertou nas empresas um processo 
de transformação em velocidade 
recorde. 

Mas nem todas estão preparadas 
para enfrentar essa retomada 
no pós-pandemia. Com os ne-
gócios voltando completamente 
diferentes, a análise de fluxo de 
caixa existente pode não funcio-
nar mais; as empresas precisam 
apostar em novas estratégias 
de marketing e planejamento 
financeiro. 

Na questão do marketing, as 

parcerias com aplicativos não só de 
entregas, mas de exposição da sua 
marca e seus diferenciais, além de 
presença criativa nas redes sociais, 
são vitais e ajudam a criar empatia 
com a marca neste novo modelo.

Para fazer um planejamento 
financeiro adequado a essa nova 
realidade, é preciso pensar para 
onde a empresa vai, o que vai 
acontecer e quais as oportunida-
des para que o negócio não fique 
estacionado. Mudanças no fluxo 
de trabalho e até nas atividades 
de cada funcionário podem ter 
impacto no novo modelo, e o 
empreendedor que tiver a me-

lhor leitura e se adaptar a nova 
realidade sairá na frente e terá 
os melhores resultados.

Outro ponto de extrema impor-
tância é a análise de custos. Um 
bom balanço entre a carteira de 
clientes, desenvolvimentos de 
novos negócios e novos clientes, 
versus adequação dos custos 
para aumento das margens, serão 
diferenciais para estar um passo 
à frente.

Lembrando que o poder de com-
pra dos clientes e dos potenciais 
clientes também deve mudar. 

Dessa maneira, remodelar o ne-
gócio para variar o nicho e o modelo 

é importante, pois todo o fluxo de 
caixa é construído com base num 
modelo de negócios que pode estar 
focado em um nicho de cliente.

Diante dessa remodelagem, o 
empreendedor pode encontrar 
oportunidades de oferecer seus 
serviços de forma diferenciada, 
e com preços e formas de paga-
mento que facilitem a decisão de 
compra de seu cliente. 

O importante é não vender seu 
produto a qualquer preço, sua 
empresa precisa ser saudável 
nos contratos e transações, pois 
a solução para efetivar uma nego-
ciação pode se mostrar prejudicial 

para sua estrutura ao longo do 
tempo. 

Por fim, entendo que é muito 
difícil pensar no futuro com o 
desafio que enfrentamos hoje para 
conseguir fazer uma venda, mas o 
fato é que essa crise vai terminar 
e as empresas precisam estar 
preparadas para reinventar seus 
negócios, garantindo um bom 
fluxo de caixa e sustentabilidade.

(*) - Graduado em Administração de 
Empresas, com pós em Finanças e Contábeis 

pela FAAP e MBA em Gestão de Varejo pela 
FIA/USP, é fundador e CEO da Kiessling 

Business Solutions, especializada em 
aconselhar e ajudar o pequeno e médio 

empreendedor, através de consultoria 
especializada. 

Como cuidar do fluxo de caixa pós-pandemia

Consumidores estão mais dispostos a 
usar meios de pagamento eletrônicos

usando esse tipo de serviço 
(12%). Na América Latina em 
geral, o comportamento de au-
mento de uso de meios digitais 
também se mantém. 

O levantamento mostra que 
62,1% dos clientes bancariza-
dos adultos na América Latina 
afirmam ter usado pagamento 
QR (estático e dinâmico) em 
2019, seguido pelo pagamento 
no aplicativo (49,8%) e, em 
menor grau, pelo pagamento 
NFC (25,2%). Ainda assim, há 
barreiras a serem superadas 
– e o avanço global do Coro-
navírus pode contribuir para 
que isso aconteça de maneira 
acelerada. “Apenas 7% dos 
latino-americanos consideram 
o pagamento móvel como seu 
principal meio de pagamento. 

A irrelevância (26,1%) é 
apontada como o principal 
obstáculo ao seu uso, seguida 
pela desconfiança (20,9%) e 
falta de aceitação (17,5%). Em 
menor grau, também falta de 

conhecimento (9,9%) e falta 
de conectividade (9%). Tudo 
indica que a suspeita de uso 
de cash ajudará a reduzir es-
sas barreiras ao uso ao longo 
dos próximos anos”, destaca 
Ricardo Granados, head 
de Meios de Pagamento da 
Minsait Payments no Brasil.

Pesquisa conduzida com 
consumidores brasileiros, ar-
gentinos, peruanos, mexica-
nos, espanhóis, dominicanos 
e britânicos mostra que há 
uma percepção combinada de 
que o cash deve desaparecer 
até 2040. Ao todo, 57% dos 
consumidores acreditam nis-
so. Outros 24% acreditam que 
isso deve acontecer a partir 
deste ano, 10% estimam que 
esse deve ser um movimento 
concluído em 2050 e propor-
ções iguais de 5% acreditam 
que isso deve acontecer em 
2025 ou 2030.

Fonte e mais informações: 
(www.minsait.com).


