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Empreendedorismo

   
Leia na página 6

Entre os efeitos causados pela pandemia, o uso de papel moeda 
tornou-se alvo de grandes mudanças, já que o dinheiro é algo que 
circula de mão em mão, o que contraria os princípios ideais de higie-
ne, fundamentais para a prevenção do novo Coronavírus. Segundo 
levantamento do Instituto Locomotiva, antes do surto da Covid-19, 
as transações diárias em espécie ocorriam por 70% da população 
brasileira e, agora, o aumento de pagamentos online, por transações 
sem contato, tecnologia NFC ("near field communication") e uso das 
carteiras digitais, têm sido o principal meio de negociações.   

O fim do dinheiro em espécie se aproxima?

Um estudo realizado pela KPMG apontou os oito principais quesitos para 
as normas de utilização da internet das coisas. Segundo o levantamento 
"Após a chuva dos regulamentos de IoT", entre os principais tópicos para 
a regulação da ferramenta estão: avaliação de riscos, governança, gestão 
da configuração e gestão da cadeia de suprimentos. Para o sócio líder do 
setor de tecnologia, mídia e telecomunicações da KPMG no Brasil, Dustin 
Pozzetti, o desenvolvimento de produtos mais seguros, além de necessário, 
traz a vantagem de aumentar a competitividade das empresas, aprimo-
rando a produção e conquistando a confiança dos consumidores.   

Regulação para internet das coisas
Quando a crise da COVID-19 acabar, o uso do home office não irá 

retornar à posição anterior à crise. Empresas do Brasil e de todo o 
mundo que colocaram milhões de funcionários para trabalhar remo-
tamente estão percebendo as vantagens desse modelo. O principal 
ganho é que o processo produtivo segue em frente e a economia, 
também. Isso significa empregos preservados. Após a tempestade, 
parte dos funcionários que aderiram ao trabalho remoto seguirão 
atuando nesse modelo.   

Trabalho remoto pós COVID-19
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Negócios em Pauta

Feira Virtual de Artesanato
Um grupo de empreendedores criou a “Patchwork Arte 

e Design”, a primeira feira de artesanato virtual do pais. O 
evento funcionará dentro de uma plataforma de marketplace, 
e terá todas as atrações das grandes feiras presenciais como 
estandes para vendas, cursos de artesanato, palestras, expo-
sições de arte têxtil contemporânea e de bonecas de pano, 
além de reuniões online para novas parcerias. As inscrições 
para participar da feira como expositor do evento já estão 
abertas e podem ser feitas pelo site (www.patchworkarte-
edesign.com.br).    Leia a coluna completa na página 3
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    Leia na página 6

News@TI

Seminário encerra movimento Empreendedorismo 
de Sobrevivência

@Durante todo o mês de junho, o Instituto Êxito de 
Empreendedorismo - instituição sem fins lucrativos, 

promoveu o movimento Empreendedorismo de Sobrevivên-
cia com objetivo de ajudar e orientar os empreendedores 
durante a crise causada pelo novo Coronavírus. O seu 
encerramento acontece no próximo domingo (28), às 10h, 
com um seminário online e gratuito, que vai reunir grandes 
nomes do empreendedorismo nacional. Para participar do 
evento é necessário entrar no site www.exitonacrise.com.
br, cadastrar o seu e-mail e seguir as instruções. No mesmo 
dia o seminário será reprisado na TV Thathi (canal 32.1 na 
TV aberta, canal 522 na NET, além do site www.thathi.com.
br), a partir das 14h.   Leia a coluna  completa na página 2

AI/Instituto êxito

A pandemia do novo 
Coronavírus acendeu um 
alarme mundial para uma 
crise econômica

No Brasil, já causou um im-
pacto negativo muito forte 

na vida das pessoas e na saúde 
financeira das empresas. Apesar 
das empresas já terem sido aju-
dadas por medidas provisórias 
lançadas pelo Governo Federal, 
a situação ainda é muito difícil 
para sustentar os negócios, 
sejam eles de pequenas, médias 
ou grandes empresas.

De acordo com um levan-
tamento do Sebrae, realizado 
em abril, 30% dos empresários 
buscaram empréstimos para 
que conseguissem manter suas 
empresas sem demitir ninguém e 
sem cortar grandes gastos. Entre-
tanto 59,2% tiveram o pedido ne-
gado e 29,5% ainda esperam por 
uma resposta. Para a contadora 
Lucélia Lecheta, Vice-presidente 
de Desenvolvimento Profissional 
do Conselho Federal de Con-
tabilidade (CFC), a orientação 
geral para todas as empresas, de 
qualquer porte e até mesmo para 
pessoas físicas neste momento, 
é revisitar todos os seus custos, 
todas as suas despesas e ver o que 
pode ser enxugado, o que pode 
ser melhorado. 

“É hora de se reinventar. Nes-
se momento difícil as pessoas 
pensam que precisa parar tudo 
até a hora que voltar, mas é 
bem nesse momento difícil que, 
pela necessidade, podemos 
gerar a oportunidade. É hora 
de repensar o que está sendo 
feito, principalmente custos e 
processos”, analisa. Também 

Como as empresas podem sobreviver 
sem se endividar na pandemia
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é o momento de 
cortar custos des-
necessários, até 
mesmo fazer cor-
tes que muitos não 
gostariam, mas que 
precisam ser feitos 
pela sobrevivência 
das empresas. 

“O Governo Fe-
deral tem trabalha-
do em várias fren-
tes, e uma delas foi 
postergar impos-
tos, de modo que 
a empresa tenha 
a possibilidade de 
ver o que ela pode 
adiar para ganhar 
um fôlego no seu 
fluxo de caixa. Costumamos 
dizer que nesse momento ‘sua 
majestade é o caixa’. É hora 
de aproveitar essas posterga-
ções sem acréscimo de juros”, 
comenta Lucélia. Outras faci-
lidades proporcionadas pelo 
Governo Federal foram as duas 
MPs que possibilitaram diver-
sas opções para o empregador, 
como antecipação de férias, 
teletrabalho, banco de horas, 
suspensão ou redução de jor-

Sabemos que tem muito banco 
recusando cadastro sabendo 
do risco em determinados ne-
gócios. Muitas empresas que 
têm uma boa ficha bancária ou 
bom relacionamento com as 
instituições não conseguem fi-
nanciamento agora porque seus 
ramos estão extremamente afe-
tados pela pandemia”, explica.

A contadora Lúcelia Lecheta 
deu um exemplo de caso real, 
de uma empresa localizada em 
um shopping em Curitiba, que 
ficou fechada de 22 de março 
até dia 25 de maio. Foram 
dois meses de fechamento 
total. “Como em um primeiro 
momento não se sabia o tem-
po que a empresa iria ficar 
fechada, foi possível aplicar a 
MP 927, dando ou antecipando 
as férias dos funcionários. Em 
outro determinado momento 
que se percebeu que a abertura 
não ocorreria em um período 
próximo, foi possível aplicar 
a suspensão do contrato de 
trabalho”, conta.

Quando o shopping reabriu e 
os funcionários puderam voltar, 
não foi aplicada mais a suspen-
são, mas sim a redução da jor-
nada, para que todos pudessem 
voltar, porém em jornadas me-
nores, até mesmo pelo horário 
reduzido do shopping. “Casos 
como esses têm funcionado 
bem. É necessário pensar junto, 
porque nem o contador e nem o 
empresários conseguem resol-
ver sozinhos. É um trabalho con-
junto, de perceber o que o cliente 
precisa, quais as expectativas, o 
que ele pode fazer e quais são 
as opções que ele tem”, afirma 
(Fonte e mais informações: 
www.apexagencia.com.br).

é hora de se 
reinventar. 
Nesse momento 
difícil as pessoas 
pensam que 
precisa parar 
tudo até a hora 
que voltar, 
mas é bem 
nesse momento 
difícil que, pela 
necessidade, 
podemos gerar a 
oportunidade.

nadas de trabalho. 

“É preciso uti-
lizar estas possi-
bilidades. As me-
didas podem ser 
utilizadas de forma 
conjunta, com um 
bom planejamen-
to. Porém, sempre 
com a ajuda de um 
profissional da con-
tabilidade porque 
ele é quem está 
mais atento a todas 
as informações e 
mais preparado 
para orientar as 
empresas”, afir-
ma. Outra possibi-

lidade oferecida pelo governo 
federal são as linhas de finan-
ciamento. Foi feito para a folha 
de pagamento, por meio da 
medida provisória 944 também 
a lei 13199 que permite financia-
mentos a juros bem baixos para 
pequenas e médias empresas.

“As empresas que têm um 
bom relacionamento com as 
instituições bancárias têm 
conseguido algumas liberações. 

Contadora Lucélia 
Lecheta, Vice-presidente 
de Desenvolvimento 
Profissional do CFC. 

quando setembro chegar
A volta às aulas em São Paulo 

será a partir de 8 de setembro, de 
forma gradual, primeiro com 35% 
dos alunos, depois com 70% e em 
seguida com 100%. As regras valem 
tanto para o ensino infantil quanto 
para ensino fundamental, médio e 
superior. O plano prevê um retorno 
em conjunto para todas as cidades, 
e considera que, na data estimada, o 
estado estará há 28 dias na fase ama-
rela de flexibilização da economia.
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News@TI
Anota AI cresce com automação para redes sociais 
de restaurantes
@O aquecimento do setor de entregas por conta do isolamento 

social é reflexo do aumento de pedidos feitos não apenas em 
aplicativos de delivery, mas também nas redes sociais dos restauran-
tes. Com estabelecimentos competindo para oferecer aos clientes as 
melhores experiências no ambiente on-line, os chatbots inteligentes 
se tornaram uma ferramenta indispensável para os empreendedo-
res venderem seus produtos no Facebook, Instagram e WhatsApp 
e conquistarem novos consumidores nessas plataformas. A Anota 
AI, empresa que oferece automação de atendimento para as redes 
sociais de restaurantes baseada em IA, registrou forte aumento de 
demanda desde o início da quarentena. Presente em 200 cidades 
de 24 estados brasileiros, a startup viu a média de pedidos saltar de 
131 mil, em março, para 260 mil, em maio (https://anota.ai/home/).

Evento online e gratuito sobre Data Science
@A Ipiranga e a Data Bootcamp, nesta quinta-feira, 25, entre 19h e 

21h, realizam o Meetup Data Science. Com tema “Otimização de 
Negócios com Data Science”, o evento será online e gratuito e terá como 
objetivo o compartilhamento de conhecimento entre profissionais e 
entusiastas da área de ciência de dados. A troca de ideias e experiências 
terá condução das duas empresas, contando ainda com a presença de 
convidados de outras companhias, tais como iFood, OLX Brasil e Suzano. 
“Acreditamos na importância das trocas em eventos como esse, sobre o 
papel fundamental dos dados nas tomadas de decisão e nas inovações 
dos negócios. A Ipiranga iniciou sua jornada de transformação cultural 
no ano passado, com esforços robustos para trazer valor ao negócio, 
entre outras frentes, com novas tecnologias e uma forte mudança de 
mindset com foco em decisões baseadas em dados.” disse Miguel Gallego, 
Gerente Executivo de Ciência de Dados da Ipiranga. Para acompanhar 
o evento, basta se inscrever pelo seguinte link: https://www.eventbrite.
com.br/e/5-data-meetup-brasil-tickets-109865290040

De vazamento de WhatsApp a canais falsos no 
YouTube, os recentes ataques cibernéticos

Em seu trabalho de acompanhamento 
de ameaças digitais em tempos de 
pandemia, a Apura S/A - empresa 

brasileira especializada em segurança ciber-
nética - tem identificado os mais variados 
e inusitados tipos de golpes e ataques na 
internet. Relatórios diários, inclusive, estão 
sendo publicados em um site específico – 
o [covidcyber.apura.com.br]covidcyber.
apura.com.br.

Ademais, para reforçar o alerta, e reiterar 
orientações, destaca também alguns casos 
recentes. Três deles envolvem ferramen-
tas de internet bastante utilizadas pela 
população brasileira – mais ainda durante 
o período de isolamento social decorrente 
da quarentena.

Um desses casos se refere à exposição 
dos números privados de WhatsApp em 
pesquisas na internet, por meio do busca-
dor Google. A falha que proporciona essa 
divulgação não autorizada pelos usuários 
foi identificada principalmente com nú-
meros do Brasil, Estados Unidos, Índia e 
Reino Unido.

O CEO da Apura, Sandro Süffert, lembra 
que a publicização de números de What-
sApp pode facilitar a atuação de atores de 
cibercrimes. Süffert ressalta que o monito-
ramento cotidiano da Apura detecta com 
frequência tentativas de golpes mediante 
o envio de mensagens a internautas por 
esse aplicativo de mensagens. Durante o 
processo de pagamento do auxílio emer-
gencial pela Caixa, por exemplo, foram 
identificados vários links falsos que circu-
laram pelo WhatsApp.

O distanciamento social fez aumentar o 
uso de chamadas de vídeo, e em um dos 
aplicativos mais utilizados – o Zoom – tam-
bém foram encontradas vulnerabilidades. 
“Há uma falha pela qual atores inserem ar-
quivos maliciosos, principalmente quando 
do compartilhamento [pelos usuários na 
conversa] de arquivos em GIFs [imagens 
com animações]. O arquivo malicioso é 
enviado ‘disfarçado’ de GIF”, explica San-
dro Süffert.

PELO YOUTUBE
No YouTube, outra plataforma popular 

e de grande audiência nestes tempos de 
confinamento, igualmente se verificaram 
ameaças. Três canais do YouTube - 'Juice 
TV', 'Right Human' e 'MaximSakulevich' – 
foram ‘sequestrados’ por atores de ataques 
cibernéticos. Com o sequestro, os atores 
mudaram o nome do canal para 'SpaceX 
Live' ou 'SpaceX.

Nesse canal falso, forjam-se gravações 
ao vivo do empreendedor Elon Musk, em 
que se pede o envio de valores em bitcoins 
(dinheiro eletrônico), com a promessa de 
que o dobro será retornado. Notícias dão 
conta de que, em dois dias, os cibergolpistas 
conseguiram arrecadar US$ 150 mil.

NO COMPUTADOR
Além de arquivos maliciosos ou seques-

tros online, o menu de golpes inclui ataques 
que agem nos sistemas operacionais dos 
computadores dos usuários.

Um recente é o do “Tycoon” - um ran-
somware, ou seja, um tipo de software 
nocivo, que restringe o acesso ao sistema 
operacional infectado e só libera mediante 
o pagamento de um resgate em criptomoe-
das. O “Tycoon” é voltado tanto para Windo-
ws como para Linux, e está baseado em Java 
(algo que não é comum). Segundo Sandro 
Süffert, averiguou-se que as infecções são 
direcionadas a vítimas criteriosamente 

infraestrutura de TI enfrentou problemas, 
embora não tenha exposto a causa exata. 
O ransomware seria do tipo “snake’, o qual 
rouba dados e implanta no sistema rotina 
de criptografia.

GANGUES
Os ataques são orquestrados por ver-

dadeiras gangues cibernéticas, as quais 
inclusive são batizadas com nomes fanta-
sias. A gangue de Ransomware REvil, por 
exemplo, recentemente roubou e pôs em 
leilão dados de uma série de empresas, 
com preço inicial de US$ 50 mil. Uma outra 
gangue de ransomware – a DopplePaymer 
– atacou um prestador de serviço da Nasa.

Há ainda outras gangues de ransomware 
que ganham duplamente. Primeiro, for-
necendo chave para que a empresa possa 
fazer a "decriptação" dos arquivos invadi-
dos; depois, pela destruição definitiva dos 
dados capturados.

Parcerias entre gangues também não 
são incomuns. A LockBit, por exemplo, se 
uniu à Maze Ransomware como “parceria” 
no vazamento de dados e compartilha-
mento de inteligência para a condução 
de extorsões.

A atuação de um grupo de hackers – de-
nominado Dark Basin – está entre os golpes 
cibernéticos mais recentes. Trata-se de um 
grupo que atuou em todos os continentes 
do planeta, atingindo milhares de pessoas e 
centenas de instituições. Organizações sem 
fins lucrativos norte-americanas estiveram 
entre os principais alvos.

PREVENÇÃO
Sandro Süffert tem defendido investi-

mentos e políticas de segurança ciberné-
tica, de modo a tornar países, empresas e 
cidadãos menos vulneráveis a golpes na 
internet. Ademais, faz recomendações de 
prevenção ao usuário comum, para evitar 
cair nas armadilhas.

Algumas dicas da Apura Cyber Intelli-
gence (que tem escritórios em São Paulo 
e Brasília) para se proteger:
	 •	Desconfiar	de	mensagens	com	promes-

sas de ganhos; ou em tom alarmista
	 •	Checar,	 em	 fontes	 confiáveis,	 se	 o	

que está sendo oferecido, prometido 
corresponde à realidade

	 •	Não	clicar	em	links	desconhecidos,	ou	
sobre os quais não se tenha certeza de 
que não se tratam de iscas ou armadilhas

	 •	Conferir	se	a	descrição	de	endereços	de	
empresas ou logomarcas, nos conteúdos 
das mensagens (como de bancos, lojas) 
correspondem ao nome e logos corretos 
da instituição. Atentar aos detalhes; as 
diferenças costumam ser sutis.

	 •	Nunca	 fornecer	 dados	 pessoais	 sem	
que tenha certeza e segurança de que 
o interlocutor se trata de fonte segura.
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“Um desses casos se 
refere à exposição dos 

números privados de 
WhatsApp em pesquisas 
na internet, por meio do 

buscador Google.”

Alvos são tanto o usuário comum como sistemas de grandes empresas e executivos de corporações 
multinacionais. Confira como se proteger!

OpiniãO

Falsos amigos
No Brasil, tudo se torna 
mais difícil pela falta de 
união pelo bem geral

A diplomacia internacional 
faz lembrar antigos filmes 
de faroeste, em que o 

banqueiro emprestava dinheiro 
para o fazendeiro, mas próximo 
ao vencimento, bandoleiros par-
ceiros do banqueiro roubavam a 
produção da fazenda e o proprie-
tário ficava impossibilitado de 
efetuar o pagamento; ao tentar 
negociar, recebia um pequeno 
prazo e ao final tinha de entregar 
a propriedade. 

Na moderna diplomacia, os 
países emprestam, investem, 
se fazem de amigos, mas, se 
puderem, lá estarão farejando 
sangue. Se o país devedor tiver 
recursos naturais valiosos, então 
não se incomodará se o caos se 
instalar, incentivando a divisão 
política, pois em conluio com as 
oposições buscará o resgate em 
espécie. Por isso não é de seu 
interesse que o país se torne forte 
com população bem preparada. 

Pobre Brasil, com essas estre-
las vaidosas e loucas por poder, 
está afundando, fazendo o jogo 
dos inimigos que só têm inte-
resse pelas riquezas naturais do 
país. As pessoas faziam uso do 
bom senso, como na fábula dos 
pequenos porcos-espinhos, que 
nas noites de muito frio ficavam 
juntinhos para se aquecerem 
tomando todo o cuidado para 
não se espetarem mutuamente.

No Brasil, tudo se torna mais 
difícil pela falta de união pelo 
bem geral. Os partidos e seus 
representantes se aglutinam por 
interesses; em primeira linha 
está a conquista do poder. Se o 
que é bom para o país não é bom 
para a eleição dos pretendentes, 
o país e sua população ficam 
em segundo plano. E seja em 
que país, for se digladiam pela 
conquista do poder e controle 
das riquezas.

O dinheiro público tem sido ge-
rido com displicência há décadas, 
gerando a pior situação da histó-
ria, exigindo sacrifícios enormes 
de todos, embora a classe política 
não mostre interesse em aban-
donar os seus privilégios. Com a 
invasão do Coronavírus, surgiram 
novas dificuldades que põem em 
risco a autonomia do país. Daí 
as grandes preocupações com 
a paralisação das atividades em 
geral, atingindo fortemente o 
desemprego.

Em algum momento as pessoas 
precisarão voltar ao trabalho 
para garantir a subsistência. O 
tema começa a ganhar espaço em 
todo o mundo mesmo sem o vírus 
da Covid-19 estar neutralizado, 
pois isso talvez demore. Então, 
trata-se de planejar e executar 

o retorno à atividade essencial 
tomando as providências neces-
sárias, ou possíveis, para reduzir 
a transmissão do vírus através do 
convívio profissional.

A atual crise global mostra o 
resultado de anos de descaso 
com o futuro que já se apre-
senta sombrio com a escassez 
de recursos naturais e aumento 
da miséria. As empresas têm 
de se tornar mais responsáveis 
pelo progresso da humanidade, 
reduzindo as interferências dos 
governantes na economia, mas 
há um processo inverso que 
visa a centralização crescente 
do poder. Ao permitir ao Capi-
talismo de Estado as mesmas 
possibilidades comerciais, a OMC 
contribuiu para o fechamento 
das portas de muitas indústrias 
na área do livre mercado.

No Brasil, além de pouca 
ética, há um grande atraso na 
educação e preparo das novas 
gerações. Durante o período 
escolar os estudantes têm de 
ser orientados a se esforçar para 
ler e compreender os textos e, 
com isso, aprenderem a pensar 
com clareza, o que resulta do 
aprendizado do significado das 
palavras e sua correta utilização.

Um cenário caótico se acha 
em desenvolvimento. As novas 
gerações precisam ser prepara-
das para forjar um futuro melhor. 
É preciso impedir a decadência. 
Precisamos de governança 
incorruptível que busque o pro-
gresso de forma continuada. A 
segurança do país está na saúde, 
na capacidade de produzir ali-
mentos, nos minerais, na reserva 
internacional. Tudo isso tem de 
ser bem administrado, ou dare-
mos ganhos para aqueles que só 
cobiçam as riquezas.

Enfim, tudo que a humanidade 
faz ficou impregnado da ânsia pelo 
dinheiro, retirando a naturalidade 
e o sentido de suas atividades. Em 
vez de atuar naturalmente para 
atender às próprias necessidades 
de forma condigna, as pessoas 
estão se tornando meros fatores 
de atividades econômicas para o 
acúmulo de dinheiro e poder nas 
mãos da classe que se comporta 
como se fosse dona do planeta, 
deixando de lado a amplitude da 
vida e da Criação. 

Sem conhecer o significado 
da vida, a humanidade acabou 
se distanciado da sua finalida-
de, deixando de beneficiar tudo 
através de alegres atividades e 
de evoluir em paz.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre temas ligados à 

qualidade de vida e coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) 

e (www.library.com.br. 
E-mail: (bicdutra@library.com.br); 

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

selecionadas, o que denota a sofisticação 
do ataque.

Sinal desse aprimoramento está no 
acréscimo de casos de vulnerabilidades 
encontradas em software de código aber-
to (software livre), historicamente – pela 
possibilidade de o usuário modificar os 
códigos fontes – mais protegidos. Fontes 
apontam que as vulnerabilidades comuns 
e as vulnerabilidades de exposição mais 
que dobraram, subiram 130% em 2019 em 
relação ao ano anterior.

No Windows 10, foi descoberta uma vul-
nerabilidade nas versões 1903 e 1909 que 
viabiliza o ataque de um tipo de malware 
(software malicioso que causa danos ao 
sistema operacional) com potencial de se 
propagar pela rede, à medida que o sistema 
é atualizado, e que ataca a memória do 
kernel (núcleo central do sistema). Com a 
vulnerabilidade, o invasor lê a memória não 
inicializada do kernel, e faz modificações 
na função de compactação.

ATAQUES A EMPRESAS
Não é só o computador do usuário caseiro 

que está sujeito a cibercrimes. Ao contrário. 
Sistemas de grandes corporações também 
são alvos.

A Avon, do grupo Natura, marca das mais 
reconhecidas no segmento de cosméticos, 
recentemente teve as operações impacta-
das por ataques, interrompendo serviços. 
Neste mês, veio à tona ainda notícia de 
que a Catho teve 195 clientes com dados 
comprometidos por invasores cibernéticos. 
Felizmente, nenhum dado mais sensível 
foi acessado.

Ataques de malware no começo de ju-
nho atingiram empresas fornecedoras de 
energia nos Estados Unidos, que levaram 
ao roubo de informações. Executivos de 
diversas multinacionais, como IBM, Deuts-
che Bahn, Basf, Bayer, Daimler, DHL, Luf-
thansa, Otto e Volkswagen, foram alvo de 
mensagens de phishing - “isca”; geralmente, 
link malicioso – com origem na Rússia. As 
mensagens simulavam se tratar de login 
de serviços da Microsoft.

A Honda iniciou investigação sobre 
possível ataque de ransomware a suas 
redes tanto no Japão como na Europa. A 
companhia confirmou à imprensa que sua 

Pixabay

Cursos online de soluções para a Indústria 4.0
A pandemia da Covid-19 tem 

impactado diversos setores 
da economia e obrigado as 
empresas a serem resilientes 
para manter suas atividades 
no mercado. Líder em solu-
ções inovadoras, a Siemens 
se adaptou rapidamente ao 
novo cenário imposto pelo 
novo Coronavírus e passou a 
realizar capacitação online de 
profissionais pelo SITRAIN, 
braço de treinamento de suas 
ferramentas voltadas para a 
Indústria 4.0. No mercado há 

mais de 20 anos, a iniciativa 
já capacitou mais de 25 mil 
profissionais e inicia agora 
uma nova fase com os cursos 
a distância. 

Até o momento já são 13 
treinamentos disponíveis para 
serem realizados por meio da 
plataforma online, cujas aulas 
são de fácil acesso e lecionadas 
ao vivo pelos instrutores. Além 
disso, a ferramenta permite 
interação dos profissionais 
com o conteúdo apresentado, 
sendo possível, por exemplo, 

interromper as apresentações 
em caso de dúvidas. 

Por conta dessas qualidades, 
o SITRAIN tem alcançado altos 
índices de satisfação junto aos 
79 profissionais que já realiza-
ram os treinamentos online des-
de o início de abril. Em pesquisa 
realizada após o término dos 
cursos, 60% dos participantes 
ficaram “Plenamente Satisfei-
to”, outros 23% citaram “Muito 
Satisfeito” e 16% “Satisfeito”, 
atingindo praticamente 100% 
de aprovação.

“Conseguimos trazer para 
a versão  online boa parte do 
que os profissionais têm nos 
cursos presenciais, com muita 
interação entre teoria e prática 
mesmo com os treinamentos a 
distância. A maior conquista 
é ter conseguido atingir uma 
quantidade grande de clientes 
e parceiros industriais sem 
deixar de lado a qualidade do 
conteúdo e os altos índices 
de aprovação são uma prova 
disso”, afirma Bruno Doimo, 
coordenador do SITRAIN.
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D - Open Banking 
A TecBan, administradora do Banco24Horas, promoverá nos dias 24, 
25 e 26 de julho o primeiro Hackathon TecBan, que objetiva simular 
as possibilidades do Open Banking no Brasil. O evento será 100% 
online, com organização da Shawee e em parceria com universi-
dades, associações e players do mercado. Durante a maratona, os 
integrantes terão a oportunidade de desenvolver soluções e serviços 
utilizando as transações disponíveis e oferecidas na plataforma de 
Open Banking da TecBan. O desafio consistirá em atuar como uma 
TPP ‘third party’ (fintechs, startup ou banco), utilizando as APIs 
da plataforma de Open Banking. Inscrições gratuitas em: (https://
hackathon.tecban.com.br/).

E - Energia Solar
A Braskem anuncia mais um contrato de longo prazo para compra de 
energia renovável, desta vez com a Canadian Solar Inc., uma das maiores 
empresas do ramo solar do mundo. O acordo viabiliza a construção de 
uma usina no Norte de Minas Gerais, e garante o fornecimento por 20 
anos. A usina terá capacidade instalada de 152 MWp, o suficiente para 
abastecer uma cidade de 430 mil habitantes. As obras para construção 
estão previstas para começar em 2021 e a energia gerada será utilizada 
nas unidades industriais da Braskem no Brasil. Por meio do contrato, 
a companhia estima evitar a emissão de 500 mil toneladas de CO2 na 
atmosfera ao longo de duas décadas. 

F - Isenção da Taxa  
Para ajudar pequenos empreendedores a enfrentar a pandemia do 
novo Coronavírus, o C6 Bank zerou a taxa das maquininhas C6 Pay 
nas operações de crédito à vista. Clientes atuais e novos clientes que 
fizerem a adesão aos equipamentos da marca até o próximo dia 30 
terão a isenção da taxa até 31 de agosto. O banco também anuncia 
novos modelos de maquininha, que podem ser contratadas pelo chat 
no aplicativo do C6 Bank, no site de venda online ou com as equipes 
parceiras de vendas. A isenção da taxa MDR (Merchant Discount 
Rate) nas operações de crédito à vista vale para todos os clientes 
que optarem por receber as vendas no C6 Bank (www.c6bank.com.
br/c6pay/). 

A -  São Paulo-Zurique 
A partir do dia 3 de julho, a Swiss International Airlines, uma 
das companhias aéreas do Lufthansa Group, voltará a conectar 
o Brasil à Suíça através da rota São Paulo-Zurique, inicialmente 
com três voos semanais. Os voos partirão de São Paulo às terças, 
sextas e domingos, às 18:10, e de Zurique às segundas, quintas e 
sábados, às 13:30 (horário local). A aeronave que fará o trajeto 
é o moderno Boeing 777-300 ER, equipado com First, Business e 
Economy Class. Informações atualizadas sobre os dias e horários 
da operação podem ser encontradas no site da empresa (http://
www.swiss.com/br/pt/). 

B - Superando a Crise
Há um mês, o Sebrae lançou a campanha “MEI. Reinvente. Re-
pense. Recrie, para ajudar os microempreendedores individuais a 
encontrarem as melhores alternativas para empreender ou superar 
a crise do Coronavírus. O site com conteúdos para os desafios 
enfrentados pelo MEI, já conta com quase 300 mil visualizações e 
mais de 196 mil usuários de todo o país. O ambiente online oferta 
conteúdos para a categoria inovar e continuar em operação por 
meio de mudanças estratégicas e planejadas, além de auxiliar 
aqueles que buscam se formalizar. É possível acessar conteúdos 
EAD do portal, que incluem cursos online, lives, palestras, oficinas, 
textos, cartilhas, e-books Veja em: (https://www.sebrae.com.br/
sites/PortalSebrae/mei2020).

C - Projetos de Arquitetura 
A construtech Archademy, primeiro e maior Market Network de 
Arquitetura e Design de Interiores do Brasil, abriu inscrições para 
o Archathon Workplaces 2020, uma concorrência de projetos focado 
no segmento, que reúne profissionais e estudantes para solucio-
narem desafios e desenvolverem projetos inovadores. Esta edição 
será 100% online e terá duração de 10 a 18 de julho. Os vencedores 
conquistam uma contratação no valor de R$ 30 mil. Arquitetos e 
Designers do país inteiro (e até do exterior) poderão participar. 
Inscrições e informações: (https://materiais.archademy.com.br/
archathon-workplaces-2020).

G - Direção sem as Mãos 
A Ford anunciou a introdução de novos recursos ao seu arsenal de tecnologias 
de assistência ao motorista – reunidas no pacote Co-Pilot360 –, incluindo um 
sistema que permite dirigir sem as mãos na estrada, o Active Driver Assist. 
O Ford Mustang Mach-E será o primeiro veículo a oferecer essa tecnologia, 
que poderá ser usada em mais de 160.000 km de rodovias dos EUA e Canadá. 
O modo “hands-free” permite que o motorista dirija sem as mãos no volante 
em determinados trechos de estradas duplas pré-mapeadas – se continuar 
mantendo a atenção na estrada –, para mais conforto em viagens longas. 
O sistema gera alertas visuais no painel quando o motorista precisa voltar 
a atenção à estrada ou retomar o controle do veículo.

H - Copa do Empreendedorismo 
Estão abertas as inscrições para a maior competição do mundo em ino-
vação. A Copa do Mundo de Empreendedorismo ou Entrepreneurship 
World Cup (EWC), maior ecossistema global do segmento. A jornada é 
aberta para todos as pessoas que possuem um projeto de inovação, seja 
ele em estágio de ideia, estágio inicial ou estágio de crescimento. Nesta 
edição, a EWC reúne 187 países, sendo que 300 projetos brasileiros 
já estão inscritos. Em 2019, 600 pessoas representaram o Brasil, com 
diversos finalistas participando da expedição. Informações e inscrições: 
(https://entrepreneurshipworldcup.com/).

I - Indústria de Embalagem
A pandemia exigiu novos hábitos de consumo. O e-commerce, por exem-
plo, se intensificou - cresceu 126,9% no mês de maio, segundo estudo 
da Dentsu Aegis Network. O cenário já fixado impulsiona a indústria 
de embalagem de papelão ondulado, que já está se readequando para 
atender às necessidades desse setor, como a Mazurky, em São Bernardo 
do Campo. A empresa tem investido em inovação na produção de caixas, 
trabalhando com embalagens mais individualizadas e personalizadas. 
A empresa vê com expectativa a retomada do setor industrial, que 
acabou fragilizado com a pandemia, mas que também aprendeu a se 
reinventar para o ‘novo normal’ que está chegando. Saiba mais: (www.
mazurky.com.br).

J - Prescrições Médicas
A Soluti, líder em emissão de Certificados Digitais no Brasil, lança a 
Doutor Prescreve, uma plataforma para assinatura digital das prescri-
ções eletrônicas, por meio do Certificado Digital Bird ID no padrão da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. A solução 
chega para auxiliar os médicos no processo de validação de documentos 
eletrônicos após a teleconsulta, regulamentada durante a pandemia. 
Totalmente gratuito, o sistema segue as regulamentações do projeto 
Prescrição Eletrônica, além de estar dentro da normas impostas pela 
Portaria que regulamenta atendimentos médicos à distância. Mais in-
formações: (https://doutorprescreve.com.br/app/).

Qual o futuro da 
TV por assinatura?

O mercado de 
TV por assinatura 
vem sofrendo 
duras quedas nos 
últimos anos

Com a mudança de 
perfil do telespecta-
dor, que hoje prefere 

escolher o que, quando e 
onde quer assistir, grades 
de programação fechadas 
perdem espaço para opções 
mais flexíveis, como das 
plataformas de streaming. 
Somente no ano passado, 
quase 1,8 milhão de clientes 
cancelaram o serviço de 
TV por assinatura, fazendo 
com que o mercado atin-
gisse o mesmo patamar de 
outubro de 2012, com cerca 
de 15 milhões de clientes. 

Já em abril, como um 
reflexo da grave recessão 
econômica provocada pela 
pandemia, houve quase 30 
mil desligamentos. E agora, 
como o segmento pode se 
reinventar? A televisão se 
tornará obsoleta? É preciso 
entender que, sem dúvida, 
a pandemia teve um forte 
impacto na renda de muitas 
famílias. Muitas pessoas 
tiveram seus salários redu-
zidos ou mesmo perderam 
seus empregos. A incerteza 
do que pode acontecer nos 
próximos meses também 
leva todos a rever gastos e 
cortar custos. 

No entanto, é preciso 
levar em consideração a 
mudança na forma das 
pessoas consumirem en-
tretenimento e se mante-
rem informadas. Além de 
serviços de baixo custo via 
streaming, hoje disponíveis 
a um custo relativamente 
baixo, ainda mais se com-
parado ao preço de pacotes 
de canais por assinatura, a 
internet também ganhou 
mais espaço no dia a dia 
das pessoas. 

Some-se isso à falta de 
tempo e cansaço de mui-
tos profissionais que estão 
trabalhando dobrado nes-
ses tempos de pandemia. 
As pessoas buscam cada 
vez mais comodidade e 
liberdade de consumir 
conteúdo da forma mais 

conveniente. Para a popu-
lação mais jovem, princi-
palmente, a televisão já se 
tornou apenas um aparelho 
de projeção de outros ser-
viços que ela quer acessar, 
como o Spotify, a Netflix, 
o Youtube ou um aparelho 
de videogame. 

Penso que é justamente 
aí que os pequenos pro-
dutores de conteúdo têm 
sucesso. Eles conseguiram 
enxergar um público que 
estava insatisfeito com as 
opções de entretenimento 
e captaram essa audiência 
sem ter que mobilizar a 
estrutura de uma rede de 
televisão. Percebendo a 
migração para os serviços 
de streming, muitas emis-
soras começaram a lançar 
suas próprias plataformas, 
inclusive com produção de 
conteúdo exclusivo. Essa 
também é uma forma de 
reinventar o mercado. 

Porém, a crise deve dimi-
nuir o apetite dos grandes 
anunciantes, que já devem 
aumentar sua presença em 
mídias sociais e na internet. 
Por enquanto, ainda é difícil 
afirmar os próximos desdo-
bramentos do mercado de 
TV paga no Brasil ou no 
mundo. Até o fim do ano, 
veremos os reais impactos 
da pandemia na economia. 
Portanto, quaisquer pla-
nos e investimentos que 
poderiam ser feitos agora, 
tendem a aguardar a che-
gada de 2021. O que pode 
mudar é a maneira como 
as pessoas consomem en-
tretenimento na televisão. 

Assim como temos as 
comfort foods, aquelas 
receitas acolhedoras, ge-
ralmente com valor afetivo, 
esse pode ser o futuro da 
televisão: um consumo de 
conteúdo para deixar a 
mente viajar, se permitir 
viajar com a programação, 
sem ter que fazer escolhas. 
Com essa possibilidade, 
programas de culinária 
e bem-estar, assim como 
canais de filmes, devem 
ganhar público.

(*) - É advogado, empresário de 
telecomunicações e diretor do Grupo 

Avanzi (https://grupoavanzi.com/).

Dane Avanzi (*)

Mais da metade do em-
presariado acredita 
que haverá estabi-

lização da taxa da inflação 
(68%) e, sobre a taxa de 
juros. 73% deles veem o 
cenário de queda.

O otimismo demonstrado 
na Pesquisa de Confiança 
dos Supermercados do 
estado de São Paulo, em 
junho de 2020, é 19 p.p 
maior quando se compara a 
junho de 2019, quando, na 
ocasião, apenas 11% se mos-
trava otimista. O motivo era 
a crise do governo federal 
com o congresso por conta 
da reforma da previdência. 

Os supermercadistas acreditam que não deve 
ocorrer demissões em junho.
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O Índice de Confiança do Consumidor 
(ICC) da Fundação Getulio Vargas subiu 9,0 
pontos em junho, para 71,1 pontos. O mo-
vimento de recuperação dos consumidores 
pelo segundo mês consecutivo recompõe, 
contudo, apenas 44% das perdas sofridas no 
bimestre março-abril. “Em junho, a confian-
ça dos consumidores manteve a tendência 
de recuperação esboçada em maio. Houve 
nova redução do pessimismo em relação ao 
futuro próximo e, desta vez, também uma 
discreta diminuição da insatisfação com a 
situação corrente. 

As expectativas em relação à economia 
parecem influenciadas por uma esperan-
ça de que a flexibilização das medidas de 
isolamento social leve a uma melhora das 
condições do mercado de trabalho, aliviando, 
assim, as finanças familiares. Ainda é cedo, 
contudo, para se vislumbrar uma melhora 
consistente do consumo das famílias, como 
ilustra o indicador de ímpeto de compras de 
bens duráveis, que continua oscilando pró-
ximo aos níveis mínimos históricos”, afirma 
Viviane Seda Bittencourt, Coordenadora das 
Sondagens (AI/FGV). 

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) reduziu 
novamente as projeções 
de crescimento para a eco-
nomia mundial, de acordo 
com relatório divulgado 
ontem (24). Segundo o 
documento, o Produto 
Interno Bruto (PIB) global 
terá retração de 4,9% em 
2020 e expansão de 5,4% 
em 2021, números 1,9 e 
0,4 ponto piores, respecti-
vamente, que as previsões 
anteriores, divulgadas em 
abril.

A economista-chefe do 
FMI, Gita Gopinath, diz que 
o mundo passa por uma cri-
se “como nenhuma outra” 
em função da pandemia 
do novo Coronavírus e que 
as previsões ainda estão 
cercadas por uma “forte 
incerteza”. Para o Brasil, o 

Assinada lei que 
permite doação 
de refeições não 
vendidas

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou a Lei nº 14.016/2020 
que autoriza a doação de 
alimentos e refeições não co-
mercializados por parte de 
supermercados, restaurantes e 
outros estabelecimentos. A lei 
estabelece que a doação pode 
ser de alimentos in natura, 
produtos industrializados e 
refeições prontas, todos ain-
da próprios para o consumo 
humano.

Os itens devem estar dentro 
do prazo de validade e em 
condições de conservação 
especificadas pelo fabricante, 
quando aplicável, e a integri-
dade e segurança sanitária não 
podem ter sido comprometidas, 
mesmo que haja danos à sua 
embalagem. Ainda segundo 
a lei, para serem doados, os 
alimentos devem ter as proprie-
dades nutricionais mantidas, 
ainda que tenham sofrido dano 
parcial ou apresentem aspecto 
comercialmente indesejável.

A medida abrange empresas, 
hospitais, supermercados, 
cooperativas, restaurantes, 
lanchonetes e todos os esta-
belecimentos que forneçam 
alimentos prontos para o 
consumo de trabalhadores, de 
empregados, de colaboradores, 
de parceiros, de pacientes e de 
clientes em geral. A doação de-
verá ser gratuita e, em nenhuma 
hipótese, configurará relação 
de consumo. A lei prevê que 
sejam beneficiadas pessoas, 
famílias ou grupos em situação 
de vulnerabilidade ou de risco 
alimentar ou nutricional (ABr).

Supermercadistas cautelosos 
com cenário futuro

Para 95% dos supermercadistas do Estado de São Paulo, ouvidos pela Associação Paulista de Supermercados 
(APAS), a economia nacional irá ter queda no PIB em 2020

Os entrevistados ainda pre-
veem um aumento de vendas 
para setores que entram na 
flexibilização, como bares e 
restaurantes (55%). 

Porém, o aumento de 
falências e o desemprego 
fazem com que 77% dos 
empresários acreditem em 
estabilidade ou quedas 
futuras nas vendas para os 
próximos meses. Quanto aos 
governos, 86% dos empre-
sários se dizem insatisfeitos 
com as políticas adotadas em 
âmbito estadual. Já no ce-
nário federal, 45% se dizem 
insatisfeitos ou indiferentes 
(AI/APAS).

Em relação aos empregos, 
os supermercadistas acre-
ditam que não deve ocorrer 
demissões em junho. O prin-

cipal motivo é o atual cenário 
que exige a necessidade de 
funcionários para higieniza-
ção e cobrir afastamentos. 

FMI reduz projeções para a 
economia global

O mundo passa por uma crise “como nenhuma outra” 
em função da pandemia.

dc
om

er
ci

o.
co

m
/re

pr
od

uç
ão

FMI estima uma retração de 
9,1% em 2020, projeção 3,8 
pontos pior que a de abril, 
e crescimento de 3,6% em 
2021 (+0,7 ponto em relação 
à previsão anterior).

Na Europa, o desempenho 
negativo deve ser puxado 
por Itália e Espanha, com 
queda de 12,8% no PIB 
neste ano, mas crescimento 
de 6,3% no próximo. Já os 

Estados Unidos devem ter 
retração de 8% em 2020 e 
expansão de 4,5% em 2021, 
enquanto o FMI prevê para 
a China crescimento de 1% 
e 8,2%, respectivamente. 
De forma geral, o fundo 
projeta retração de 8% 
neste ano para as econo-
mias avançadas e de 3% 
para os países emergentes 
(ANSA).

Confiança dos Consumidores mantém tendência de recuperação
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALfREDO JESuS DOS SAnTOS, profissão: motorista rodoviário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Itaberaba, BA, data-nascimento: 20/12/1956, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Jesus dos Santos e de Otacilia 
Maria de Jesus. A pretendente: ADELICE nOBRE fERnAnDES SAnTOS, profissão: 
aposentada, estado civil: viúva, naturalidade: Itapé, BA, data-nascimento: 11/02/1955, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benigno Ferreira Nobre e 
de Joana Santana Nobre.

O pretendente: MáRCIO JORGE SOuzA AnTunES, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 02/03/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mário Jorge Simões Antunes e de 
Vanete Dos Prazeres Souza. A pretendente: BERnADETE DE ALMEIDA, profis-
são: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/06/1953, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio 
de Oliveira e de Diva Maes.

O pretendente: PETROnILIO fERREIRA DA CRuz, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Cansanção, BA, data-nascimento: 03/05/1932, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mariana de Jesus. A pretendente: 
HILDA DE MORAES, profissão: aposentada, estado civil: viúva, naturalidade: Caramuru, 
SP, data-nascimento: 27/11/1947, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jesuino Jose de Moraes e de Laura Soares de Brito.

O pretendente: SEVERInO RAMOS DE AnDRADE, profissão: faxineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 10/04/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Fernandes de Andrade Filho e de Josefa 
Maria da Conceição. A pretendente: LuCIAnA DE BARROS MOnTEIRO, profissão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 24/10/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauricio Maciel Monteiro 
e de Maria Aparecida de Barros.

O pretendente: ÉDERSOn MAGALHãES DA COSTA, profissão: coordenador de te-
lecom, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/04/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Anacleto Tomé 
da Costa e de Edna Aparecida Magalhães. A pretendente: MICHELE BATISTA DOS 
SAnTOS, profissão: diretora de CEI, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, 
data-nascimento: 08/12/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de João Batista dos Santos e de Vitoria Maria Nascimento dos Santos.

O pretendente: MATEuS RODRIGuES DA Luz, profissão: técnico de telecom, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Tomé da 
Luz e de Darcilene da Piedade Rodrigues. A pretendente: VITÓRIA KAROLInE 
DOS SAnTOS BORGES, profissão: operadora de cobrança, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alcidir Ferreira Borges e de Zeneide Vilanova 
dos Santos Borges.

O pretendente: AROLDO nOVAIS SAnTOS, profissão: controlador de acessos, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 26/02/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ires Caetano Santos e de Etelvina 
Santos Novais. A pretendente: SEuRA MARIA PEREIRA DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Maurilandia, GO, data-nascimento: 16/10/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo Felismino da Silva 
e de Francisca Pereira da Silva.

O pretendente: CLEBER BATISTA DA COSTA, profissão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista da Costa e de Raquel 
Chaves de Lima da Costa. A pretendente: nAAMA ALEnCAR BuEnO, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Cuiabá, MT, data-nascimento: 22/11/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Roberto Bueno e de Maria 
Shirleide Alencar Fausto Bueno.

O pretendente: nÉLIO ARAuJO DA SILVA, profissão: mestre de obras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1979, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro José da Silva e de Rosilda Teresa 
de Araujo. A pretendente: fRAnCISCA LEIDIAnE DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Piquet Carneiro, CE, data-nascimento: 31/07/1986, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo José da Silva e de Aldenoura 
Maria da Silva.

O pretendente: WÉLInGTOn DE CARVALHO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Cesar de Carvalho e de Maria Aparecida 
Pereira Neves. A pretendente: fABIAnE REnATA BEnTO DA SILVA, profissão: ma-
nicure, estado civil: solteira, naturalidade: São João, PE, data-nascimento: 08/02/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pedro Leite da Silva 
e de Maria Elineide Bento.

O pretendente: RAfAEL BRunO fREITAS AVELAR, profissão: analista sênior de 
RH, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1989, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Israel Avelar e de Maria Aparecida 
Freitas Avelar. A pretendente: LESLIE CALISTO DE SOuzA, profissão: operadora de 
SAC, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Denilson Pereira de Souza 
e de Elizangela Chiaradia Calisto Rodrigues.

O pretendente: ÉLIO CERquEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Pedro Canário, ES, data-nascimento: 20/02/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eugênio José Cerqueira e de Edite Moraes 
Cerqueira. A pretendente: ALExAnDRA MARA PEREIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo do Carmo Ribeiro e de 
Maria Doralice Vieira.

O pretendente: SÉRGIO RODRIGuES DA SILVA JunIOR, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sérgio Rodrigues da Silva e de Selma 
Cristina da Silva. A pretendente: DAnIELA CRuz SOuzA, profissão: operadora de tele-
cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogério Gonçalves Souza 
e de Juraci Conceição da Cruz.

O pretendente: ELIAS GOMES CRuz, profissão: supervisor técnico externo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes Cruz e de Rita Costodia 
Cruz. A pretendente: THAInARA nOGuEIRA, profissão: apoio de vendas, estado civil: 
solteira, naturalidade: Barra do Mendes, BA, data-nascimento: 20/10/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Florice Nogueira Dourado.

A pretendente: LARISSA LuBIA DA COnCEIçãO DA SILVA, profissão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/05/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Gomes da Silva e de Sonia 
Maria da Conceição. A pretendente: TáCIA ROSA DA SILVA, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1991, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos da Silva e de 
Rejene Rosa da Silva.

O pretendente: KAuAM SOuzA RIBEIRO, profissão: agente de atendimento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma Ribeiro e de Vera Aparecida 
de Souza. A pretendente: AnA PAuLA MARTInS DE SOuzA, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/06/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jairo de Souza 
e de Gislaine Aparecida Martins.

O pretendente: JOSÉ JuRAnDIR DE LIMA JÚnIOR, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Jurandir de Lima e de Elza Maria 
da Silva Conceição. A pretendente: DAnIELLE DOS SAnTOS RIBEIRO, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 
06/05/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sérgio Eduardo 
da Silva Ribeiro e de Cristiane Ribeiro dos Santos.

O pretendente: JOãO VITOR BORGES DE SOuSA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josildo Amacio de Sousa e de Juliana Cleonice Borges. 
A pretendente: fRAnCILEnE nATALIA LuCIAnO DA SILVA, profissão: cabeleleira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 07/01/2002, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Luciano da Silva e de Roseli Alves da Silva.

O pretendente: EDGAR DE ARAuJO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pedro de Araujo e de Maria de Lourdes de Araujo. 
A pretendente: KELI LEAL RITA RODRIGuES, profissão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1983, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Rodrigues e de Zilá Leal Rita.

O pretendente: PEDRO RODRIGuES AGuILAR, profissão: eletricista auxiliar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juarez Sousa Aguilar e de Rosana Ro-
drigues Benedito Aguilar. A pretendente: LAuRA VITÓRIA RODRIGuES DE MORAES, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcelo Santos de Moraes e de Eliene Vitória Rodrigues Barbosa.

O pretendente: DIEGO BARROS DOS SAnTOS, profissão: passador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves dos Santos e de Vilma Aparecida Barros 
dos Santos. A pretendente: DAIAnA CLAuDIA MOREIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando Claudio Moreira e de Maria Inez de Souza.

O pretendente: DOMICIAnO HÉLIO DA SILVA, profissão: açougueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Custódia, PE, data-nascimento: 12/06/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carneiro da Silva e de Maria de Lourdes da Silva. A 
pretendente: JOSInEIDE CARVALHO DE SOuzA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: Custódia, PE, data-nascimento: 26/03/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio José de Souza e de Djanira Maria de Souza.

O pretendente: ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Alves de Oliveira e de Maria das Vitorias 
de Oliveira. A pretendente: nATáLIA MOnTEIRO CARVALHO, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ronei Antonino de Carvalho 
e de Ana Anália Pessoa Monteiro.

O pretendente: RAfAEL fELIPE DA SILVA, profissão: assistente de vendas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itú, SP, data-nascimento: 12/08/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Clairton da Silva e de Zenaide Felipe da 
Silva. A pretendente: GABRIELA DO nASCIMEnTO PEREIRA, profissão: cobrador 
de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
17/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Paulo 
Pereira e de Vilma de Lourdes do Nascimento.

O pretendente: DOuGLAS DO nASCIMEnTO SOuzA, profissão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1997, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Cicero Cirino de Souza e de Francineide do Nas-
cimento de Souza. A pretendente: KATHLyn TESSARI DA SILVA, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/05/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio Daires 
da Silva e de Tatiane Tessari.

O pretendente: RAfAEL DOS SAnTOS PAuLInO, profissão: 1/2 oficial de marcenaria, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Aparecido dos Santos Paulino e 
de Eliane Rocha Santos. A pretendente: JÉSSICA SAMAnTA DE LIMA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lucia Helena Aparecida de Lima.

O pretendente: MARCOS CuRIMBABA, profissão: operador de empilhadeira, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Curimbaba e de Maria Benedita 
Curimbaba. A pretendente: zAIRA MOREIRA, profissão: chefe de divisão de serviço 
ad, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1962, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Moreira e de 
Inez Antunes de Faria.

O pretendente: WELLInGTOn PEREIRA DA SILVA, profissão: gerente supervisor, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1988, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Celestino da Silva e de 
Francineide Alves Pereira Celestino da Silva. A pretendente: WALKIRIA DE OLIVEIRA 
DA COSTA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/06/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Amaro Lucas da Costa Filho e de Maria Helena de Oliveira.

O pretendente: CIRO RAMOS PASSOS, profissão: contador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Maria de Souza Passos e de Francisca Ramos Bar-
bosa. A pretendente: MARIA SAnDRA DA SILVA, profissão: auxiliar de cozinha, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São José do Belmonte, PE, data-nascimento: 06/03/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Lima e Silva e de 
Maria Geraldina de Souza Silva.

O pretendente: IVAIR fRAnCISCO PEREIRA DE AnDRADE, profissão: conferente, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edilson Francisco de Andrade e de 
Aparecida Pereira de Andrade. A pretendente: JAnE DA SILVA SAnTOS, profissão: 
encarregada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/05/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jaime Ferreira 
dos Santos e de Lindalva da Silva Santos.

O pretendente: AnDREI JOSE MACHADO LOPES, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1983, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Oscar Rodrigues Lopes e de Terezinha 
Carneiro Machado. A pretendente: InGRyD PAuLA DE OLIVEIRA, profissão: recrea-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Tadeu de Oliveira 
e de Marcia Venturini de Oliveira.

O pretendente: TIAGO MOREIRA DE SOuzA, profissão: barbeiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José João de Souza Filho e de Silvana Moreira da Silva. 
A pretendente: TALITA DA SILVA DOS SAnTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roque Luiz dos Santos e de Rosana Aparecida da Silva.

O pretendente: MICHAEL SAnTAnA DE GODOy, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/06/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio de Godoy e de Edinalva Silva 
de Santana de Godoy. A pretendente: CAROLInE DE MORAES DAnTAS, profissão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando 
Dantas e de Luciana Perillo de Moraes.

O pretendente: VICTOR SAnTOS OLIVEIRA, profissão: gari, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1998, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter de Oliveira e de Sonia Maria Pereira dos Santos. 
A pretendente: JESSICA DA SILVA VIEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Catarina da Silva Vieira de Araujo.

O pretendente: GEOVAnI fERREIRA, profissão: jardineiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1996, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Alcides Ferreira e de Cristina da Silva Oliveira dos Santos. A 
pretendente: BARBARA ALVES DOS SAnTOS, profissão: atendente de restaurante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jacilon Alves dos Santos e de Kelli 
Cristina Alves dos Santos.

O pretendente: GABRIEL MESSIAS SAnTOS DIAS DA SILVA, profissão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laurencio Eloy Dias da Silva e de 
Maria Derildes dos Santos. A pretendente: HELLEn KAROLAynE MEnEzES PARA-
nHOS, profissão: assistente de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 20/02/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Ednaldo Alves Paranhos e de Elizangela Menezes Araujo.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: SIDnEI BEnEDITO LEOPOLDInO, profissão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sidnei Leopoldino e de Terezinha dos Santos 
Silva. A pretendente: LARISSA ROSSI ALMEIDA, profissão: dentista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rene Xavier de Almeida e de Luciana Rossi 
Xavier de Almeida.
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

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

Sergio Pedroso (*)

No Brasil, foram perdidos quase cinco milhões de em-
pregos no período de fevereiro a abril, segundo o IBGE. 
Medidas como mudança na estratégia, implementação 

de novas tecnologias ou reajuste orçamentário são importantes, 
mas o que realmente vai manter o negócio produtivo é uma 
liderança adequada a esse momento que estamos vivendo. 

Os líderes de hoje precisam ser flexíveis e ter a capacidade 
de se adaptar. Precisam estar realmente dispostos a criar 
novos hábitos, implementar novas práticas e processos 
e estarem preparados para disseminar uma sensação de 
segurança para a equipe. Alguns conselhos para colocar 
isso em prática são: 
 1) Seja completamente transparente - A comuni-

cação direta e honesta é fundamental. Informar sua 
equipe sobre o que irá acontecer com suas funções, 
se serão ou não necessários em uma suposta nova 
estrutura, e quais precisarão se adaptar à medida 
que a nova estratégia avança é essencial para evitar 
uma surpresa e o sentimento de traição e perda de 
confiança do funcionário — algo que é muito difícil 
de recuperar depois. E isso leva a uma outra verdade: 
a de saber lidar com as emoções. 

 2) Não minimize as emoções - A depressão e a an-
siedade são responsáveis por um grande impacto 
econômico: estima-se que, anualmente, custam US$ 
1 bilhão em perda de produtividade para a economia 
global, segundo a OMS. As emoções são uma força 
esmagadora que, se não forem bem conduzidas, podem 
afundar a organização em conflitos emocionais. Gerald 
Zaltman, professor da Harvard Business School, diz 
que 95% das decisões são tomadas pelas emoções, 
o que leva a crer que um líder que saiba geri-las da 
melhor forma, certamente terá bons resultados. 

  É imprescindível que os líderes não assumam que 
sabem o que os seus colaboradores sentem. A idade, 
por exemplo, é um elemento. Pessoas com mais de 40 
anos tendem a resistir às mudanças e a ter mais difi-
culdade para lidar com as  emoções. Já os millennials, 
costumam ser mais entusiasmados com as mudanças, 

O que mantém o negócio produtivo é uma liderança 
adequada a este momento.

Ariane Marta (*)

Com o cenário de pandemia, empresas 
e setores que estão associados à tecno-
logia ganharam ainda mais força e con-
fiança dos consumidores. Um exemplo 
disso, é o mercado de e-commerce que 
já vinha crescendo nos últimos anos e, 
com a exigência do isolamento social, 
acelerou ainda mais este processo. Para 
se ter ideia, no Brasil o setor cresceu 
47%, de acordo com uma pesquisa reali-
zada pela ABComm. A opção de delivery, 
que muitas empresas adotaram com o 
intuito de oferecer um serviço virtual, se 
tornou o único meio possível de manter 
os negócios em funcionamento em meio 
a crise do Coronavírus. 

Neste cenário, os clientes também 
contribuíram para a aceleração do mundo 
online, já que mudaram a forma de con-
sumir serviços e produtos e passaram a 
prezar pela segurança em não ter con-
tato com o vírus, além da praticidade e 
conforto. Mesmo com tantas vantagens, 
trabalhar com o e-commerce também 
requer cuidados e estratégias específicas 
- assim como qualquer outro negócio. 

Apesar da facilidade de realizar uma 
venda online, quem tem uma vitrine 
virtual enfrenta grandes desafios, 
como definir a precificação, contratar 
estratégias de marketing digital,  fazer 
a gestão dos processos da loja virtual, 
separar os produtos, levar ao correio, 
além de emitir nota fiscal. São muitos 
processos que precisam de atenção. 

Durante a pandemia, a parte de 
logística e estoque também é outro 
fator bem complicado, pois tudo está 
sendo disputado agora.

Por isso, um erro comum que muitos 
consumidores podem notar nesse mo-
mento são grandes e até pequenas lojas 
de e-commerce anunciando produtos, 

mas tendo que ressarcir o consumidor 
porque o estoque acabou. Além da 
gestão e logística, deve-se levar em 
conta uma reserva de verba para fazer 
uma divulgação diferenciada da loja 
para atrair e chamar a atenção dos 
consumidores de forma diferenciada, 
pensando na questão da concorrência.

Da mesma forma que o empreen-
dedor tem em mente que é preciso 
investir em uma loja física, também é 
necessário investir esforços para man-
ter uma loja virtual - muito necessária 
para a vida de um negócio durante e 
após a pandemia. Nesse sentido, a 
segurança, que já era fundamental, 
tornou-se ainda mais importante 
quando o assunto é um mundo digital. 

Por isso, para montar um bom e-
commerce tem que apostar em uma 
plataforma segura, para o site não ficar 
passando por oscilações, pois não há 
nada pior do que você querer comprar 
um produto e o site estar fora do ar. 
Além disso, a experiência do consumi-
dor conta tanto quanto o atendimento 
em uma loja física. Portanto, seguindo o 
perfil dos consumidores com a chegada 
da Convid-19, já é possível compreender 
que a tendência para os próximos anos é 
que o e-commerce cresça cada dia mais. 

Assim como escolhemos um am-
biente para abrir nosso negócio e 
estudamos todo o cenário, essas lojas 
também precisam de uma avaliação e 
um plano de negócio específico.  Por 
isso, aconselho para quem deseja em-
preender com a ajuda da tecnologia a 
estudar o produto e mercado e pensar 
em bons parceiros, não só na área de 
contabilidade, mas também quando se 
fala em marketing digital e tecnologia.

(*) - É Contadora e Diretora da Brascont 
Contabilidade.

E-commerce pode crescer 
ainda mais depois da pandemia

Liderança em tempos de crise: como 
manter sua equipe 100% engajada

Desde o início da Covid-19, fomos forçados a experimentar mudanças que têm gerado 
angústias. A incerteza tem sido uma constante

desde que traga algum benefício a eles, como novas 
competências, visibilidade ou incremento no salário. 

 3) A importância de cada um da sua equipe - Com 
frequência, a liderança está sempre tão ocupada 
com os objetivos de negócio que acaba acelerando 
demais suas equipes, sem dar tempo para que eles 
se lembrem da importância que têm na empresa. Dar 
autonomia aos seus colaboradores gera um incentivo 
para que sejam mais criativos e se sintam parte da 
mudança; sendo a melhor forma de empoderá-los. 
Empresas que criam um clima de participação e 
igualdade são muito mais saudáveis, porque essa 
prática afeta diretamente a motivação das pessoas 
e, consequentemente, a produtividade. 

Dessa forma, os líderes têm um papel muito importante 
nas organizações: o de incentivar e apoiar a comunicação e 
integração da equipe, para gerar melhores resultados a todos. 
As mudanças sempre existiram e existirão nas empresas, 
sendo, inclusive, necessárias. E uma liderança competente e 
inspiradora irá resultar em uma equipe motivada e cheia de 
vontade de fazer acontecer — o sonho de toda a empresa. 

(*) - É gerente de Comunicação da zendesk para a América Latina.
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Como lidar com 
as ameaças à 

infraestrutura crítica das 
indústrias brasileiras

Segundo a 
Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI), 
o setor industrial foi 
responsável por 22% 
do PIB do Brasil em 
2019

Este setor está passan-
do por transformação 
digital e adota cada 

vez mais a Indústria 4.0. 
De acordo com o relatório 
de 2019 do Instituto de 
Estudos para o Desenvol-
vimento Industrial (IEDI), 
as empresas do setor de 
energia, como petróleo, gás 
e mineração, além do setor 
dos serviços de utilidade 
pública, como fornecimento 
de eletricidade, gás e água, 
utilizam cada vez mais a 
automação. A meta dessas 
empresas é atingir padrões 
internacionais de excelência 
e competitividade. 

Somente no segmento de 
petróleo e gás, a busca por 
inovação envolverá inves-
timentos superiores a BRL 
30 bilhões até 2025, segundo 
dados relatório de 2019 do 
IBP – Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustí-
veis. É importante destacar 
que, juntamente com os 
aprimoramentos trazidos 
pela transformação digital, 
aumentou a superfície de 
ataque. A interconexão de 
dispositivos da Internet 
Industrial das Coisas (IoT) 
e a convergência de TI e 
Operational Technology 
(OT) podem introduzir 
vulnerabilidades na infraes-
trutura crítica, um alvo para 
os criminosos cibernéticos. 

Os atacantes têm um for-
te interesse em ambientes 
industriais vinculados à 
infraestrutura crítica devi-
do ao amplo impacto e aos 
ganhos monetários trazidos 
pelo crime cibernético, como 
o ransomware (sequestro de 
informações). Com isso em 
mente, é importante adotar 
uma postura proativa em 
relação à segurança ciber-
nética, para proteger perma-
nentemente a infraestrutura 
crítica e os ativos. Isso pode 
ser feito aprimorando a hi-
giene cibernética, investindo 
em ferramentas de seguran-
ça inovadoras e equipando as 
equipes de segurança com o 
contexto necessário para en-
tender quais ameaças estão 
enfrentando e que nível de 
risco cada ameaça impõe à 
organização.

No tocante à construção de 
uma estratégia de segurança 
cibernética, é importante 
as organizações mirarem 
os maiores fatores de risco 
e identificarem os ativos 
críticos. Frequentemente, 
é muito mais custoso so-
frer uma violação do que 
investir proativamente em 
ferramentas de segurança 
e treinamento. As organi-
zações necessitam de uma 
visão unificada e baseada em 
risco, mostrando onde e em 
que extensão seus ambientes 
de TI e OT estão expostos. 

Essa visão oferece o con-
texto necessário para re-
mediar adequadamente as 
ameaças. Isso ajudará a apri-
morar a higiene cibernética 
no todo das organizações e 
a impedir que as ameaças 
impactem a infraestrutura 
crítica. É importante que as 
organizações brasileiras que 
tiram proveito de OT com-
preendam o cenário moder-
no das ameaças. Um recente 
estudo feito por Ponemon 
e Siemens examinou esse 
setor e descobriu que 56% 
das organizações estudadas 

relataram no mínimo um ata-
que que envolveu perda de 
informações ou interrupção 
dos negócios nos últimos 12 
meses.

No passado, as redes do 
setor de OT eram compostas 
por equipamentos projeta-
dos para serem totalmente 
isolados (eletromagnética, 
eletrônica e fisicamente) 
de todas as redes, incluindo 
sistemas locais e a Internet. 
O problema é que esses sis-
temas de controle industrial 
(ICS) legados se tornaram 
um sério risco à segurança 
no mundo conectado. Hoje, 
a convergência de TI e OT, 
combinada com a rápida 
adoção da Internet das Coi-
sas Industrial (IoT) gerou 
novos vetores de ataque que 
não existiam anteriormente. 

Além disso, a integração 
entre ambientes de TI e OT 
pode criar pontos cegos, 
o que significa que uma 
violação em um ambiente 
pode abrir acesso ao outro 
ambiente. Essa crescente 
conectividade entre TI e 
OT criou um enorme abis-
mo na capacidade de uma 
organização compreender 
verdadeiramente sua cyber 
exposure. Por isso, as so-
luções de segurança e os 
protocolos que abordam a 
convergência de ambientes 
de TI e OT devem ser integra-
dos à estratégia de segurança 
cibernética de uma empresa 
e não tratados como um 
problema separado.

Com a convergência TI/OT, 
poderão surgir novos proble-
mas que exijam avançadas 
práticas de segurança para 
avaliar ameaças com base no 
nível de risco. Uma vez que 
o pessoal de TI e OT precisa 
trabalhar coletivamente, 
recomenda-se o estabele-
cimento de um programa 
de segurança que inclua o 
seguinte:
	 •	Visibilidade	de	toda	a	em-

presa para rastrear todos 
os dados coletados.

	 •	Rastreamento	de	ativos	
que se estenda ao back 
end do controlador ló-
gico programável, mais 
conhecido como CLP, e, 
também, leve em con-
sideração dispositivos 
inativos.

	 •	Controles	 de	 configu-
ração que registrem 
qualquer alteração de 
sistema operacional, 
firmware ou código.

	 •	Gerenciamento	 de	 vul-
nerabilidades baseado 
em riscos, que priorize 
e classifique as ameaças 
com base no risco.

	 •	Métodos	de	detecção	e	
mitigação de ameaças 
que detecte anomalias 
comportamentais e use 
sistemas de regras ba-
seados em políticas.

A convergência de TI e OT 
veio para ficar. À medida que 
mais organizações adotem a 
transformação digital, conti-
nuaremos a ver os dois mun-
dos colidirem. Para ajudar a 
evitar um ataque cibernético 
ou uma violação de dados, as 
organizações precisarão im-
plementar melhores práticas 
de segurança que forneçam 
uma visibilidade unificada e 
baseada em riscos para esses 
ambientes convergentes. 
Dessa maneira, as organi-
zações usuárias de OT po-
derão enfrentar as ameaças 
e os riscos e, efetivamente, 
proteger sua infraestrutura 
crítica.

(*) - É Vice-Presidente de 
Segurança para Operational 
Tecnology (OT) da Tenable.

Marty Edwards (*)
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A situação imposta pela Covid-19 abriu espaço para uma nova 
realidade a ser explorada.
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oGeorge Balbino (*)

O isolamento social necessário por causa da pandemia 
do novo Coronavírus obrigou escolas no Brasil e no mundo 
a se adaptarem. Professores e alunos se viram diante da 
necessidade de incluir o uso das tecnologias educacionais 
no	seu	cotidiano	e	a	utilização	de	aulas	a	distância.	Video-
conferências, aplicativos, plataformas, aulas ao vivo, chats e 
inteligência artificial. O uso dessas ferramentas abriu espaço 
para uma nova realidade até então pouco explorada em es-
cala mundial, se considerarmos as inúmeras possibilidades. 

Mas	 o	 novo	 Coronavírus	 não	 só	 estabeleceu	 as	 regras	
e tendências na educação, como escancarou os gargalos 
que limitam as estratégias e planejamento para solucionar 
o problema. O desafio vai de uma ponta à outra: desde a 
formação de professores técnica e pedagogicamente aptos 
para esse novo mundo até a disponibilidade de recursos 
disponíveis aos estudantes. Na rede pública, antes da 
pandemia, a tecnologia era vista como nice to have (seria 
ótimo ter). 

No chamado “novo normal”, ela se torna essencial para 
viabilizar a continuidade do ensino-aprendizagem de 
crianças, adolescentes e adultos mundo afora. No Brasil, 
especificamente, as plataformas e novas tecnologias sempre 
estiveram distantes da realidade dos alunos das instituições 
das redes públicas de ensino. Com isso, e considerando que 
estamos falando milhões de estudantes a nível nacional, é 
possível destacar o grande potencial do país para explorar 
os recursos tecnológicos existentes no mercado.

Agora, o país foi colocado à prova e testa, a todo momento, 

Ísis Vasques (*)

As crises fazem parte da história da 
maioria das empresas e apesar dos 
seus pontos negativos, fazem muitas 
marcas repensarem seu modelo de 
negócio, evoluírem e se reinventa-
rem. A crise causada pela pandemia 
do novo Coronavírus, por exemplo, 
mostra a necessidade de as marcas 
saberem se comunicar e se adaptar 
às mudanças. 

Afinal, quando o cenário se transfor-
ma e passamos a viver em uma nova 
realidade, é preciso agregar valor, 
ter empatia e desviar-se do oportu-
nismo. Para auxiliar nesse processo, 
compartilho dicas valiosas de como 
as empresas podem se manter cada 
vez mais próximas de seus consumi-
dores finais:
 1) Posicione-se - Fingir que 

nada está acontecendo é a pior 
alternativa a seguir. Defina e 
mostre aos clientes qual será o 
posicionamento da marca neste 
momento.

 2) Esteja presente e invista 
em relacionamento -	Mostre	
empatia e faça dos canais de co-
municação uma fonte de diálo-

Ísis Vasques, diretora executiva da 
Agência Ecco.
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Francisco Ferreira (*)  

Para aquelas empresas 
que já investiam no 
online ou buscaram 

capital para fazer a “roda 
girar”, o período foi de tra-
balho pesado na construção 
de um segundo semestre de 
retomada. No entanto, nem 
todos os empreendimentos 
estão conseguindo seguir 
adiante. A verdade é que nes-
sa grande máquina que move 
o mercado, os “pequenos” 
são muitos e essenciais para 
a recuperação econômica 
do país. 

As micro e pequenas em-
presas não podem parar. De 
acordo com o Sebrae, no 
Brasil, existem 6,4 milhões 
de estabelecimentos. Desse 
total, 99% são micro e peque-
nas.	Mas,	não	é	só	isso.	Elas	
não só fazem circular capital, 
produtos e movimentar as 
vendas, como empregam 
muitos profissionais. As 
pequenas companhias são 
as que mais geram postos 
de trabalho no Brasil com 
carteira assinada, somando 
54% dos empregos formais 
do país. 

A verdade é que esses empresários são responsáveis por 
diversos eixos da sociedade.
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A prioridade deve ser salvar as 
micro e pequenas empresas da crise
Chegamos ao terceiro mês de enfrentamento da pandemia e os pequenos negócios continuam 
remando para manter suas operações

colaborando para que todos 
os empreendedores consi-
gam manter suas equipes. 
Porém, como consumidores 
também temos um papel 
importante. 

A reflexão de que esses 
pequenos negócios pre-
cisam ser priorizados em 
uma compra, por exemplo, 
para fazer o comércio girar, 
pode ser um começo. Não 
estamos pensando somente 
no estímulo econômico que 
isso pode gerar, mas prin-
cipalmente na manutenção 
de empregos em cada uma 
dessas empresas. Pode 
soar redundante assistir a 
campanhas e projetos que 
incentivam o consumo nos 
“menores” comércios ou 
que utilizam os serviços do 
microempreendedor.	Mas,	a	
verdade é que esses empre-
sários são responsáveis por 
diversos eixos da sociedade. 
Salvar	as	MPEs	é	uma	ques-
tão de sobrevivência para os 
brasileiros. 

(*) - Empreendedor na área de 
Educação e Software com mais de 
15 anos de experiência, é fundador 

da BizCapital, plataforma online 
de empréstimos para pequenas 

empresas.

O comércio concentra a 
maior parte delas, somando 
41%. Isso quer dizer que os 
pequenos negócios são a 
base de muitas famílias que 
dependem do seu trabalho 
para sobreviver. Isso por-
que não estamos somando 
nessa conta o trabalho in-
formal, que está presente 
no mercado dos pequenos 
empreendedores do país. A 
verdade é que a pandemia 
abalou diretamente essa 
estrutura. É inegável que o 
impacto para esse tipo de 
empresa é muito maior e 

mexe com um mercado que 
alcança diversas camadas da 
sociedade. 

Entender a importância 
desses empreendimentos 
significa colaborar para 
que eles se mantenham. É 
claro que isso não depende 
de uma ponta da cadeia. É 
preciso que governo, ban-
cos, fintechs e demais ins-
tituições façam a sua parte 
para facilitar a retomada 
desses pequenos negócios, 
amortizando parcelas de 
pagamentos, facilitando o 
cumprimento de prazos e 

Como aproximar (ainda mais) sua 
marca dos consumidores

propor atividades para que os 
pais façam com seus filhos.

 4) Mostre humanidade - Estamos 
vendo o lado mais vulnerável 
das pessoas: trabalhando em 
seus quartos, com suas famílias 
e pets. Expor o lado humano da 
empresa gerará empatia. Invista 
em conteúdo mostrando pessoas/ 
funcionários reais e como eles 
estão fazendo sua parte para 
conter a pandemia.

 5) Seja uma fonte de verdade e 
de impacto positivo -	Mostre	o	
que está sendo feito pela empresa 
e os aspectos positivos. Compar-
tilhe mensagens de positividade 
e empatia. 

 6) Comunique-se - Se for neces-
sária alguma atitude que possa 
impactar o consumidor, seja claro 
e exponha as razões pelas quais a 
medida será tomada. Apresente 
também, quais são os planos e 
alternativas possíveis para mi-
nimizar o desconforto e deixe 
sempre um canal de comunica-
ção aberto.

(*) - Publicitária e comunicadora, 
é diretora executiva da Agência Ecco 

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

go. Convide as pessoas para uma 
conversa, mostre que a marca 
está interessada na opinião de-
las. Se possível, pense em ações 
que envolvam a participação dos 
consumidores.

 3) Forneça conteúdo relevante 
- Neste momento em que todos 
estão em casa, entenda qual 
tipo de conteúdo sua marca 
pode oferecer para contribuir 
positivamente para seus con-
sumidores. Por exemplo: uma 
marca de material escolar pode 

O novo normal na educação: o que 
era diferencial se tornou essencial

os limites que podem ser superados. Isso contribui para 
treiná-lo e prepará-lo para as demandas que surgirão daqui 
para frente. Nós ainda vamos questionar, ajustar e analisar 
os projetos que serão propostos se quisermos realmente 
ajudar a população e não sermos pegos de surpresa, como 
dessa vez, se outros desafios aparecerem pela frente. 

As chamadas edtechs, startups de educação, precisam 
acompanhar mais do que nunca esse movimento e oferecer 
soluções práticas que auxiliem o cotidiano. A realidade 
imposta pela Covid-19 expôs fragilidades do sistema edu-
cacional brasileiro e mundial, mas abre espaço para uma 
nova realidade a ser explorada.

(*) - É vice-presidente da Mangahigh no Brasil 
(https://www.mangahigh.com/pt-br/).
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Marcelo Salvo

13 Sugestões para 
vendedores na crise

Marcelo Salvo (*)

Muito embora quase nada tenha mudado ainda 
em relação ao novo normal, acredito profun-

damente que existirá uma mistura entre o normal 
e o anormal, o que as pessoas pensam que poderá 
mudar e o que realmente já está mudando, mas não 
está sendo percebido ainda.

A sociedade demora bastante para mudar, não 
é por acaso que velhos conceitos que já deveriam 
estar sendo utilizados nas organizações, como por 
exemplo, comunicação não violenta se torna novi-
dade mesmo tendo sido criado na década de 1960, 
porém, o mais cômodo, o mais gostoso, não são 
esses que de certa forma impõe um método único de 
lidar com uma situação, e sim aqueles que a própria 
sociedade criou e até gostam de praticá-lo por que 
virou um vício.

Em vendas é a mesma coisa. Já tivemos épocas 
onde se vendia tanto que os vendedores fugiam de 
pedido, outras, vendíamos pelo preço que queriamos 
e também tivemos momentos onde corríamos atrás do 
cliente praticando a insistência (técnica de desespero) 
e não a persistência (técnica lógica de entender o 
momento do cliente), enfim, já passamos por muitas 
situações, mas nada será parecido a essa pela qual 
estamos passando hoje com a pandemia.

E por isso, achei importante sugerir 13 pontos 
fundamentais que ainda poderão dar certo, mas esses 
pontos, precisarão ser revistos mensalmente confor-

me o contato que o vendedor terá com o consumidor 
dele (seja PF ou PJ).

Antes quero apenas ressaltar que a tecnologia não 
será esquecida, ela está tendo continuidade em todos 
os campos e a sua importância é quase que vital em 
todos os mercados e tamanhos de empresas.

As 13 sugestões são:
Mesmo que nada mude no seu núcleo, no seu 

convívio, no seu mundo, pense que as coisas poderão 
mudar a qualquer momento, de um dia para o outro, 
o que significa que você poderia estar errado, mas 
não despreparado.

Podemos sofrer inúmeras mudanças desde as tec-
nológicas, comportamentais e também de conceitos, 
de visão, de modelo de negócio, o que importa é que 
estejamos abertos para mudar.

Se o foco do cliente for em preços mais baixos, 
por causa do empobrecimento das pessoas (físicas e 
jurídicas), então o volume é o que te fará sobreviver, 
nesse caso a prospecção, redes sociais e sites bem 
estruturados serão fundamentais para estar conectado 
com o cliente.

Tenha foco nos seus objetivos pessoais e profis-
sionais, quanto mais saímos do foco, mais difícil será 
conquistar a prioridade, a meta, não esqueça disso.

Tenha curiosidade em se atualizar e procurar o 
novo sempre, não se acomode, não fique na zona de 
conforto, aprenda, leia, estude algumas metodologias 
e ferramentas para desenvolver melhor o seu trabalho, 
se aperfeiçoe constantemente, um pouco por dia.

Tenha criatividade e seja persistente no cenário apre-
sentado, mude a argumentação, a estratégia quantas 
vezes forem necessárias para superar as dificuldades.

Esteja totalmente antenado para oportunidades 
que surgem ou surgirão no decorrer da sua vida, 
dos negócios, às mudanças de necessidades dos 
clientes.

Mude o mindset (modelo mental) e pense diferente 
sempre que precisar, não acredite que existe apenas 
uma verdade, a partir de agora, existirão muitas 
verdades, teste, teste, até encontrar a sua verdade 
ou a do seu mercado.

Não faça comparações entre mercados e pessoas, 
mas entenda o seu público, somos diferentes, únicos 
e o nosso público também, então não tenha receitas 
prontas, customize, personalize e trate caso a caso 
em cada demanda.

Não existe certo e errado, se der certo você será o mo-
delo positivo, se der errado, você será o modelo negativo, 
por isso, faça de tudo para ser o modelo positivo, esteja 
interessado, comprometido e engajado com tudo o que faz.

Mantenha sonhos e objetivos vivos, sem eles você 
não consegue ir muito longe, temos de ter sempre a 
cenoura na frente e correr atrás dela.

Venda somente produtos e serviços que você acre-
dita, confia ou utilizaria. Disponibilize no momento, 
produtos ou serviços que possam ajudar pessoas ou 
empresas a resolverem seus problemas ou concreti-
zarem suas vontades, desejos e sonhos.

Desligue-se nos finais de semana, mas não total-
mente a todo momento que puder diga o que faz para 
amigos, colegas, parentes, deixe todos atualizados 
em relação à sua profissão. As indicações ainda são 
a chave do sucesso.

Existe uma complexidade muito grande no pro-
cesso de vendas, porque concretizar uma venda 
não depende somente de nós, e sim de todos os 
envolvidos, mas a sua parte como vendedor é a mais 
importante, pois tecnicamente, você tem a obrigação 
e responsabilidade de oferecer a solução certa para 
cada caso que for apresentado. A arte está nisso, 
pensar no cliente antes e esperar que a comissão 
seja uma consequência, sem cair em tentação.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, é 
diretor da Atitude Profissional Educação Corporativa. 

Com 30 anos de experiência em vendas é  graduado em 
Administração e Artes Cênicas – Ator, com especializado 
em Gestão de RH e pós graduado em Marketing e Nego-

ciação e Vendas pela FAAP.  Professor de Pós 
e MBA na B. I. International e Senac, é 

também Escritor do livro Atitude Profissional.

“O que a série 
nos ensina é: 

pesquise, planeje 
e ouse! Antes de 

dar qualquer passo 
arriscado no seu 

negócio, use e 
abuse dos dados, 

transformando-os 
em soluções para 
minimizar riscos. 
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Uso alguns exemplos e explico como cada uma delas apre-
senta uma metodologia e você sequer reparou. Na série 
La Casa de Papel, podemos observar a clássica pesquisa 

de Análise de Concorrentes. Se você ainda não assistiu a série, 
trata-se de um grupo de nove ladrões, liderados por um Professor 
que prepara o roubo do século na Casa da Moeda da Espanha, 
com o objetivo de fabricar o próprio dinheiro em quantidades 
incalculáveis e nunca antes vista. 

O Professor, responsável pelo planejamento do assalto, ana-
lisou profundamente todos os funcionários do banco, para que 
pudesse entender cada um de forma a facilitar a execução de 
seu plano de ação.

Além disso, ele também analisou a fundo a polícia, se aproxi-
mando de um dos membros da investigação, como se estivesse 
realizando um cliente oculto, uma técnica de pesquisa muito 
utilizada em casos de análise de concorrência. 

Nesse caso, ele conseguiu entender a forma que eles pensavam 
e agiam. E, assim, os assaltantes sempre estavam um passo à 
frente de todos. 

Em Breaking Bad, o professor de química, Walter White, é 
diagnosticado com um câncer terminal e decide dar uma revi-
ravolta na sua vida, passa a produzir um produto usando seu 
conhecimento químico e com muita pesquisa, ele consegue 
desenvolver algo sem igual, de qualidade impecável, fazendo 
com que sua fama se espalhe rapidamente e seu produto seja o 
mais desejado do mercado. Mas as pesquisas não pararam por 
aí. Afinal, não adianta ter o produto perfeito e ninguém saber 
da existência dele né? 

Você já ouviu falar nos 4 P’s do marketing? Os 4 P’s são um 
famoso conceito que resume os quatro pilares básicos de qual-
quer estratégia de marketing, todos eles começando pela letra P: 
produto, preço, praça e promoção. Pensando nisso, o professor 
pesquisou sobre praça e promoção para escalar a venda de seu 

Engana-se quem pensa que pesquisa de mercado é somente um questionário com perguntas clichês que vemos nas ruas e muitas vezes, passamos batido 
para que não sejamos parados. Na verdade, a Pesquisa de Mercado está tão presente na nossa vida quanto podemos imaginar. 

Prova disso, são as séries de sucesso que temos acompanhado por bastante tempo. 

produto. Sempre que possível realize uma pesquisa de teste de 
produto e/ou serviço e tenha certeza da qualidade do que você 
está oferecendo antes de lançar no mercado. Assim, será mais 
fácil e rápido de avançar e escalar. 

E agora que tal entender melhor pesquisa através de Game of 
Thrones?A série conta uma única história através dos olhos de 
muitos personagens. Isso faz com que o público tenha perspectivas 
múltiplas de um fato e dos personagens. Enquanto para alguns 
Eddard Stark é um herói honorável que morre injustamente, 
para Deanerys Targaryen ele é o guerreiro frio que dizimou sua 
família! Dependendo da pessoa, uma coisa pode ter significados 
inteiramente diferentes. 

Essas diferentes perspectivas ajudam a expandir seu próprio 
ponto de vista e deixa que você observe o mundo com mais 
compreensão e empatia. Uma excelente técnica de pesquisa é o 
mapa de empatia, ferramenta que ajuda a criar pontos de vista e 
gerar insights que ajudam a entender problemas e necessidades 
das pessoas. 

Já criei, através do mapa de empatia, personas para que um 
de meus clientes, do ramo de aplicativos de mobilidade, pudes-
se entender melhor seu público alvo e aumentasse seu market 

share, que é uma porcentagem que corresponde à relevância 
de uma empresa diante dos competidores da indústria em que 
ela atua. Ele pode representar o valor de mercado, a porção de 
um público que prefere aquela marca, o volume de vendas entre 
outros aspectos mercadológicos. 

Para fechar com chave de ouro o mundo das séries e pesquisa 
de mercado, vamos falar de Stranger Things. Mesmo que você 
ainda não tenha assistido, com certeza você já deve ter visto todo 
o alvoroço em torno da série, que é uma trama repleta de um bom 
suspense e ficção científica. Em 
resumo, a série narra história de 
Will Buyers, que desaparece e 
seus melhores amigos saem à 
procura dele, mas sem querer 
acabam encontrando Eleven, 
uma outra criança perdida, e a 
escondem. 

Os meninos, Eleven e a mãe 
de Will não acreditam que garo-
to tenha fugido ou sido morto. 
Então, durante os oito episódios 
da temporada, eles investigam o 
que pode ter acontecido e ten-
tam encontrá-lo. Mas o que tudo 
isso tem a ver com pesquisa? 
Na série, os personagens estão 
sempre ligados no universo 
geek, lêem muito, investigam e 
logo colocam em prática o que 
foi aprendido, isso faz que seus planos tenham uma margem de 
erro pequena. O chamado risco calculado. 

O que a série nos ensina é: pesquise, planeje e ouse! Antes de 
dar qualquer passo arriscado no seu negócio, use e abuse dos 
dados, transformando-os em soluções para minimizar riscos. 

(*) - Graduada em Publicidade e Propaganda com MBA em Marketing Estratégico 
e Vendas e especialista em Design Thinking, é CEO e Fundadora da Engaje 

Pesquisas, que se tornou referência no segmento de pesquisas de mercado.
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O desafio de manter 
o controle do fluxo de 
caixa durante a crise

A atual crise 
socioeconômica vai 
desencadear um 
impacto comum para 
a maior parte das 
empresas

Como a perda de con-
trole do fluxo de caixa, 
em decorrência da 

interrupção da entrada de re-
ceitas e manutenção de seus 
compromissos recorrentes. 
No entanto, um cenário é 
certo: as empresas mais di-
gitalizadas se mostram mais 
preparadas para gerenciar 
suas operações em meio à 
crise. 

Ainda assim, temos a 
oportunidade de sair dessa 
história com um novo pa-
tamar de produtividade e 
aprender com os processos 
que serão reinventados no 
momento de crise. O senso de 
urgência somado ao cenário 
de incerteza tem muito a 
ensinar. A necessidade é a 
mãe da invenção.

O acesso ao crédito, por 
exemplo, que sempre foi 
importante, passa a ser a 
questão vital neste momento, 
o oxigênio das empresas. E 
a solução para essa questão 
pode ir além dos caminhos 
tradicionais: estamos falando 
de inovação. 

Neste cenário, a tecnologia 
e os dados podem fazer toda 
a diferença para manter o 
fluxo de caixa da empresa 
saudável. A tecnologia per-
mite operar remotamente, 
melhora a experiência de uso 
e amplia significativamente a 
capacidade de distribuição 
ao mesmo tempo em que 
reduz seu custo. 

Os dados têm um papel 
ainda mais importante: jo-
gam luz na análise de crédito. 
A riqueza das informações 
que trafegam nos sistemas 
de gestão habilita uma aná-
lise baseada em uma vasto 

histórico de transações re-
correntes e complementares 
de contas a pagar, receber, 
níveis de estoque, folha de 
pagamento que vão muito 
além da fotografia de um 
simples balanço, traz o filme 
ao invés da foto, o check-up 
ao invés do raio-x. 

Resultado: maior aprova-
ção, maiores limites, meno-
res taxas e menor inadim-
plência. Um ganha-ganha 
na concessão do crédito que 
as empresas e o país tanto 
precisam. No geral, podemos 
afirmar seguramente que a 
crise não está sendo pior jus-
tamente graças à tecnologia. 
No momento mais agudo da 
crise, a tecnologia passou 
a ser uma espécie de rede 
de proteção para o negócio, 
que permite manter a roda 
girando. 

Seja quando estamos 
falando em manter o core 
business do negócio, ou 
quando consideramos no 
uso de dados para a tomada 
de decisões financeiras mais 
seguras. Passada a pior fase, 
a tecnologia também é o que 
vai permitir o crescimento 
- ou a retomada dele. Bons 
exemplos são o ensino a 
distância, a telemedicina, o 
trabalho remoto e o e-com-
merce que estão tendo uma 
adesão acelerada agora, e 
vieram para ficar. 

A tecnologia é o único 
consenso da crise como fator 
determinante de sobrevi-
vência e passos futuros. O 
segredo será aplicarmos in-
tensamente a tecnologia para 
aumentar a produtividade e 
acreditarmos mais do que 
nunca no poder dos dados. 
É um momento de reflexão, 
mas sairemos da crise muito 
mais fortes. 

Aproveitemos a oportuni-
dade que emerge da crise. 

(*) - É diretor executivo da TOTVS 
Techfin.

Eduardo Neubern (*)
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Nos últimos meses, 
vimos o Brasil inteiro 
migrar para o forma-

to home office, lojas físicas 
tendo que se adaptar pela 
internet, economia enfra-
quecida, pessoas dentro de 
casa usando seus celulares 
para se comunicar, assistir 
aos seus shows preferidos, 
trabalhar e se distrair. A vida 
do brasileiro migrou para o 
digital. 

Esse momento deixará 
um importante legado para 
o mercado. As mudanças 
trazidas pela pandemia 
geraram um contexto que 
funciona como um forte se-
lecionador: empresas que já 
passaram pelo processo de 
transformação digital estão 
mais seguras e as que não 
passaram, vão precisar pas-
sar se quiserem sobreviver. E 
a transformação digital real 
é muito mais abrangente e 
profunda do que simples-
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Para auxiliar os empreendedores 
formais e informais a atravessarem a 
crise, o Programa Empreenda Rápido 
disponibiliza uma linha de microcrédito 
orientado com condições especiais. 
Desde o início da pandemia, foram 
anunciados R$ 50 milhões subsidiados 
em uma parceria entre o Sebrae-SP e o 
Governo do Estado de São Paulo. São 
R$ 15 milhões disponibilizados a juro 
zero. O empreendedor pode solicitar 
uma linha de crédito de até R$ 15 mil, 
com até 24 meses para pagamento e 
carência de um a três meses. 

O restante do valor anunciado, R$ 
35 milhões, são para empréstimos 
com juros de 0,35% ao mês, com até 
24 meses para pagamento. 

“Estamos oferecendo este recurso 
como forma de financiamento para 
auxiliar todos os empreendedores e 
empreendedoras paulistas no enfrenta-
mento da pandemia. As medidas de con-
trole de fluxo de circulação de pessoas 
vêm juntamente com as econômicas”, 
comentou Patricia Ellen, Secretária de 
Desenvolvimento Econômico. 

De acordo com o diretor-superinten-
dente do Sebrae-SP, Wilson Poit, uma 
pesquisa mostrou que 59% das peque-
nas empresas precisam ou precisarão 
de crédito para manter o negócio em 
funcionamento sem gerar demissões. 
“O Empreenda Rápido vai ajudar os 
empreendedores e empreendedoras 
do Estado de São Paulo com crédito 

orientado e acessível. Isso significa que 
ele não recebe apenas o dinheiro, mas 
também capacitação e orientação para 
administrar os recursos”, afirma. 

Terão acesso ao crédito somente os 
microempreendedores que concluíram 
o curso de qualificação no programa 
Empreenda Rápido, e não possuam 
restrições cadastrais no CNPJ e CPF. Os 
financiamentos são voltados a pessoas 
jurídicas com sede no Estado de São 
Paulo, micros e pequenos negócios for-
mais (MEI, ME, LTDA, EIRELI). Para 
acessar o crédito é necessário não ter 
restrições em órgãos de proteção ao 
crédito e Cadin. A solicitação de cré-
dito pode ser realizada pelo site (www.
bancodopovo.sp.gov.br) -(AI/Sebrae). 

O crescimento do trabalho remoto será 
um dos principais legados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

Se estruturas hierarquizadas e rígidas já não tinham chances de sobreviver ao dinamismo da 
digitalização, isso agora é fato consumado

deve estar no centro dos 
processos, das operações 
e do interesse da empresa. 
Não se trata de marketing, 
trata-se de saber identificar e 
compreender profundamen-
te as necessidades de seus 
públicos de relacionamento, 
e criar formas inteligentes 
de ajudá-los a atender essas 
necessidades de forma rápi-
da e prática e, agora, diante 
desse contexto que vivemos, 
todos estão sendo obrigados 
a fazer isso para manter sua 
fonte de receita. 

Obviamente é um processo 
profundo e que demanda o 
auxílio de profissionais espe-
cializados. Mas o mercado já 
conta com grandes players 
que atuam na transformação 
digital. Fato é que se trata 
de uma demanda urgente 
do mercado, sobrevive quem 
consegue se adaptar. 

(*) - É head de design e marketing 
da ioasys, empresa que atua 

promovendo a transformação digital 
de grandes corporações. 

mente oferecer canais de 
comunicação online ou 
disponibilizar um conteúdo 
gratuito na internet. 

Todos temos ouvido falar 
que o brasileiro “acordou” 
para as lives do Instagram, 
para o uso de plataformas 
de videoconferência e por 
aí vai. E essas ferramentas 
são interessantes e válidas, 
é bacana e importante que 

esse interesse pelo digital se 
fortaleça. Porém, não é isso 
que vai salvar uma empresa 
nesse momento. Todas, 
independente do porte, e 
principalmente as grandes, 
devem parar e avaliar se 
suas operações e seu modelo 
de negócio favorecem uma 
experiência ágil, intuitiva e 
valiosa para o cliente final. 

Para isso o ser humano 

Linhas de crédito com a menor taxa 
de juros do mercado


