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Um tema que inquieta muitas pessoas: como fazer o que gosta, ou 
gostar do que faz? Em matéria de trabalho fica mais evidente a cada 
dia o quanto as pessoas têm procurado fazer o que gostam, mas ainda 
existem muitos que trabalham em atividades que não toleram e são 
infelizes. E as justificativas são inúmeras, mas em geral poderíamos 
resumir em “não tenho escolha”. Será? Escolhas têm relação com res-
ponsabilidade sim...assumir seu papel de protagonista pela opção que 
fez ou está pensando em fazer. E isso incomoda bastante, pois a partir 
do momento em que um caminho deve ser seguido, isso implica em 
várias decisões a serem tomadas e principalmente planejamento.   

Burnout e Assédio Moral durante a pandemia

O cenário do armário do professor repleto de provas a serem corrigidas 
sempre incomodou Adriano Guimarães, que atuava como diretor de opera-
ções da Anhanguera Educacional. Foi com o objetivo de mudar o mindset 
das instituições educacionais que ele assumiu em 2012 a função de CEO 
da Prova Fácil, principal plataforma de gestão de avaliações desenvolvida 
no País. O resultado de sua visão empreendedora não tardou a aparecer. 
Nos últimos anos, a ferramenta tem gerado 35% de redução nos custos 
operacionais, 70% de diminuição do tempo gasto com correção de provas 
e 92% de redução nos pedidos de revisão de prova.   

Plataforma de gestão de avaliações
Durante a pandemia do Coronavírus, os pequenos negócios têm sido 

um dos setores da economia mais atingidos pela crise. Por isso, no 
momento em que alguns estados começam a retomar as atividades eco-
nômicas, o Sebrae construiu protocolos setoriais para orientar os donos 
de micro e pequenas empresas sobre como proceder nesse momento 
de reabertura e sobre os cuidados a serem tomados no atendimento 
diário dos clientes.   

Retomada de padarias e confeitarias
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Negócios em Pauta

O Sertão vai Virar Mar
O presidente Bolsonaro disse, na sexta-feira (26), que o 

Projeto de Integração do Rio São Francisco é uma “novela 
enorme que está chegando ao fim”, ao participar em Pena-
forte, no Ceará, da cerimônia de acionamento da comporta 
responsável pela chegada das águas do Eixo Norte. Com 
isso, a água que já abastece o Reservatório Milagres, em Per-
nambuco, passará pelo túnel na fronteira dos dois estados, e 
começará a encher o Reservatório Jati, seguindo até a Paraíba 
e o Rio Grande do Norte, atingindo 12 milhões de pessoas 
em 390 municípios.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Wacom organiza webinars educativos 
para profissionais criativos

@A Wacom, fabricante líder mundial de tablets e displays 
interativos, organiza uma série de webinars educativos 

para quem ainda quer aprender muito. Reunindo influencia-
dores e especialistas em diversas áreas, as conferências vão 
tratar de processos e técnicas em diferentes estilos de arte e 
design digital. A previsão é ter um webinar por dia (exceto nos 
fins de semana). “A Wacom quer ajudar e empoderar todos 
os artistas e estudantes que visam criar algo autêntico. Por 
isso reunimos diversos especialistas brasileiros para ensinar 
e dar dicas profissionais na criação de arte de todos os tipos”, 
explica Thiago Tieri, gerente de marketing da Wacom no Brasil. 
Os webinars são gratuitos e é necessário realizar um cadastro 
na plataforma oficial da Wacom Brasil pelo link https://bit.ly/
WacomWebinar.   Leia a coluna  completa na página 2

Imagem: AI/WACOM

Você sonha com a 
aposentadoria, mas 
não sabe como se 
organizar para ter 
equilíbrio financeiro 
quando chegar a hora 
de “parar de trabalhar”? 
Então, o melhor caminho 
é o planejamento 
previdenciário.

Planejar-se e financeiramente 
no decorrer da vida deveria 

ser algo comum, e com a aposen-
tadoria não é diferente. Estudos 
feitos pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas, Serviço de 
Proteção ao Crédito e pelo Banco 
Central mostram que seis em 
cada dez brasileiros ainda não se 
prepararam para aposentadoria.

A pesquisa ainda aponta que 
59% dos brasileiros admitem não 
ter um planejamento para garantir 
um futuro financeiro na hora de 
deixar de trabalhar, enquanto ape-
nas 41% têm se preocupado com 
a aposentadoria. Entre os que não 
fazem planejamento financeiro para 
a aposentadoria, 36% dizem não so-
brar dinheiro no orçamento e 18% 
alegam que não têm planejamento 
porque estão desempregados. Para 
outros 17%, a justificativa é a de que 
não vale a pena guardar o pouco 
dinheiro que sobra no fim do mês.

De acordo com a advogada espe-
cialista em Direito Previdenciário, 
Previdenciário Internacional e 
do Servidor Público e, sócia do 
Domeneghetti Advogados Asso-
ciados, Fátima Domeneghetti, os 
dados assustam, porém mostram 
a realidade cultural do país. “O 
brasileiro precisa adquirir um 
novo comportamento e uma nova 
cultura quanto ao seu futuro, 
principalmente quanto à terceira 
idade, sendo fundamental a adoção 

Já é hora de pensar na aposentadoria? Entenda 
a importância do planejamento previdenciário
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do planejamento previdenciário 
como condição de vida”, observa.

Fátima afirma que o modo de 
viver e de esperar a aposentado-
ria sem um bom planejamento 
previdenciário já não cabe à 
população. “Para descansar e ter 
um bom rendimento na terceira 
idade é imprescindível o jovem/
adulto de hoje se planejar para 
ter independência financeira sem 
precisar trabalhar”. A advogada 
lista as principais dúvidas sobre o 
planejamento previdenciário:

O que é e como funciona o 
planejamento previdenciário? 
- Como o próprio nome diz, é um 
planejamento de aposentadoria, 
feito antes do segurado ou servidor 
público requerer o benefício de 
fato. A aposentadoria representa 
um grande período na vida da 
população. Para se aposentar com 
conforto, hoje as pessoas precisam 
contar com uma renda que garanta 
uma qualidade de vida e estabili-
dade duradoura.

Na prática, o planejamento fun-
ciona como um estudo de todo o 
histórico do trabalhador, conside-
rando aspectos como: idade, tempo 
de serviço e valor das contribuições 
ao sistema previdenciário, tipo de 
atividade exercida, características 

aposentadoria pode ser conside-
rado o caminho mais eficaz para 
garantir o melhor benefício, com o 
menor estresse possível. Ele é um 
importante aliado para as pessoas 
que querem começar a planejar o 
seu futuro, desde daquelas que 
estão mais longe da aposentadoria, 
os jovens, mas querem fazer esco-
lhas estratégicas para garantir uma 
melhor renda no futuro, até para 
aquelas que estão mais próximas 
da aposentadoria e precisam defi-
nir qual regra de aposentadoria e 
manejos de tempo de contribuição 
aumentariam o benefício.

O que tem de errado em se 
aposentar sem planejamento? - 
Uma situação que é muito comum 
na prática é a de trabalhadores 
que vão diretamente ao INSS ou 
Regime Próprio e solicitam suas 
aposentadorias sem ao menos 
calcular quanto será o valor do 
benefício e quais as suas opções 
para se aposentar de forma mais 
vantajosa. Não é um erro, porém, 
com o planejamento, é possível ter 
uma visão mais clara, do valor do 
benefício previdenciário.

Como a aposentadoria é um ato 
irreversível e irrenunciável, após o 
recebimento da primeira parcela do 
benefício não é possível cancelar ou 
alterar o valor do benefício (exceto 
através de revisão previdenciária) e 
é aí que bate o arrependimento, ao 
ver que poderia se aposentar com 
um valor mais generoso.

E por onde começar? - O ideal 
é, antes de ir diretamente requerer 
o benefício, buscar um profissional 
especialista em Direito Previden-
ciário e, fazer o planejamento de 
aposentadoria. Somente assim, o 
indivíduo terá a certeza que estará 
escolhendo a melhor e mais van-
tajosa opção para se aposentar, 
adaptado aos seus objetivos.

 
Fonte e mais informações: 

(http://www.domeneghetti.adv.br/).

O brasileiro precisa 
adquirir um novo 
comportamento 
e uma nova 
cultura quanto 
ao seu futuro, 
principalmente 
quanto à terceira 
idade, sendo 
fundamental 
a adoção do 
planejamento 
previdenciário como 
condição de vida.

dos diferentes regimes de previ-
dência e a legislação envolvida. 

Esse diagnóstico quem faz é um 
especialista da área e nele são le-
vantados os períodos de contribui-
ção tanto para o INSS quanto para 
o Regime Próprio dos Servidores 
Públicos. Após o levantamento 
de todas essas informações são 
feitos os cálculos e laudos com as 
estratégias para garantir uma boa 
aposentadoria de acordo com os 
objetivos de cada pessoa.

Para quem se destina o pla-
nejamento? - O planejamento de 
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Vem aí a Supersete
A Caixa foi autorizada a instituir 

mais um produto lotérico: a Supersete. 
O jogo consiste na indicação de con-
junto finito de prognósticos sobre dez 
algarismos organizados verticalmente 
em sete colunas. A aposta mínima será 
de um número por coluna, totalizando 
sete prognósticos. A Caixa deve definir 
a data do primeiro sorteio, bem como 
sua frequência e o preço das apostas, 
tendo como referência o preço a ser 
estabelecido para a aposta simples, 
de sete números.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/renegociacao-de-dividas-e-saida-para-manutencao-da-saude-financeira/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-27-a-29-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-27-a-29-06-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-morte-silenciosa-do-cotidiano-o-burnout-e-o-assedio-moral-em-tempos-de-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/em-tempo-de-pandemia-recomendacoes-para-retomada-de-padarias-e-confeitarias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/prova-facil-responsavel-pela-avaliacao-de-10-dos-alunos-do-ensino-superior/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-27-a-29-06-2020/
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News@TI
Startup cria conta digital para ajudar donos de 
bares e restaurantes

@Quando se fala em conta digital para pequenos empreendedores, 
a pergunta básica é: como ajudar a digitalizar um público que, 

em sua maioria, utiliza o celular para fazer ligações e se comunicar 
por aplicativos de texto? Sem dúvida, é um desafio, no entanto a 
Donus (www.soudonus.com.br) tem a ambição de levar serviços 
financeiros aos milhares de pequenos e médios negócios presentes 
no país. É comum o pequeno empresário, dono de bar, ter descrenças 
sobre os serviços de grandes empresas bancárias, já que o serviço, 
na maioria das vezes, não é pensado para esse público. Segundo a 
AB InBev - multinacional belga dona da Ambev - mais de 30% dos 
pequenos varejistas brasileiros não têm conta em banco e outros 40% 
não possuem cartão de crédito ou débito.

CISS e Tagsell firmam parceria para inovação 
tecnológica no varejo
@A CISS, empresa especializada no desenvolvimento de software 

para supermercados, lojas de materiais de construção e redes 
de negócio, e o Tagsell, pioneiro no desenvolvimento do software 
para criação de cartazes de oferta, firmam parceria com o propósito 
de levar inovação tecnológica aos pontos de vendas. Pelo acordo, o 
cartazista eletrônico do Tagsell passa a integrar o sistema de gestão 
(ERP - Enterprise Resource Planning) da CISS. Na prática, dentro 
do ERP da CISS os clientes de todo o Brasil, contarão com a opção de 
acesso ao cartazista eletrônico, do Tagsell. Aqueles que adquirirem 
a licença do produto pelo período de 12 meses serão contemplados 
com mais um mês de gratuidade do serviço. “Nosso objetivo é me-
lhorar a experiência do cliente com um ERP mais completo e, ainda, 
permitir que ele usufrua de padronização, produtividade, economia 
e customização na produção dos cartazes”, explica Renan Bisato, 
gerente de marketing da CISS (http://www.tagsell.com.br/).

Home Office: 6 ferramentas críticas de 
proteção de dados que todo negócio precisa

Sandro Sabag (*)

Levantamento da consultoria 
Cushman & Wakefield, feito em 
abril, com centenas de lideranças 

de diferentes setores, revelou que o 
índice de organizações que pretendem 
adotar o modelo como algo definitivo 
chega a 73,8% entre as empresas pes-
quisadas. Mas o quanto elas estão pre-
paradas para tocar seus negócios sem 
colocar as informações corporativas e 
os dados dos clientes em risco?

Embora o home office passe a ser o 
“novo normal” para muitas empresas 
de agora em diante, é importante con-
siderar que esse privilégio venha junto 
com alguns desafios. Afinal de contas, de 
nada adianta manter uma organização 
operando se mais para frente você tiver 
problemas por ter dados de clientes 
vazados após um ataque cibernético. 
Sabemos que as consequências disso 
vão muito além do prejuízo financeiro, 
mas também incluem a perda de clientes, 
dano à reputação da marca, indenizações 
e multas milionárias (principalmente 
após a vigência da LGPD).

No entanto, contar com o parceiro 
de segurança correto irá impulsionar 
a empresa dentro nesse novo cenário, 
provendo as estratégias mais adequa-
das para permitir a produtividade, a per-
formance, a continuidade e a proteção 
do negócio. Entre tantas ferramentas 
disponíveis no mercado hoje em dia, 
que visam auxiliar as companhias nessa 
nova realidade, seis delas são conside-
radas de extrema importância:

Firewall Virtual: imagine uma 
empresa que tinha apenas cinco pes-
soas trabalhando remotamente e, de 
repente, o time todo. Dez túneis de 
VPN na ocasião anterior eram suficien-
tes, mas agora não mais. O que fazer? 
Além da necessidade dos túneis de 
VPN proporcionados pelos firewalls, 
desde o início da quarentena, muitas 
empresas estão optando por comprar 
ou trocar o firewall físico pelo virtual 
por ser uma iniciativa prática, flexível 
e extremamente segura para oferecer 
uma conexão segura para todos os 
colaboradores da empresa.

E-mail Security: mais de 90% dos 
ataques cibernéticos começam via e-
-mail. Por mais preparados e orientados 
que seus funcionários estejam para 
não clicar em qualquer link, em algum 
momento isso acontecerá, já que as 
campanhas de phishing e as técnicas de 
engenharia social estão cada vez mais 
avançadas. Atualmente existem tecno-
logias de proteção de e-mail capazes de 
barrar essas ameaças diversas por meio 
de Inteligência Artificial, analisando, 
identificando e eliminando as ações 
maliciosas das mais diferentes formas.

Multifator de Autenticação: esse 
tipo de solução é um nível de seguran-

e qualquer atividade suspeita, a ferra-
menta age protegendo a informação 
de uma atitude maliciosa.

WAF: quem vende pela internet 
precisa de uma solução dessa, ainda 
mais com o aumento expressivo de 
compras pelos canais digitais nos úl-
timos meses. Esse tipo de tecnologia 
é crucial para proteger todo tipo de 
aplicação na web, como por exem-
plo o e-commerce das pequenas às 
grandes empresas. É uma solução 
que evita de maneira bem-sucedida 
os tipos de ataques cibernéticos mais 
praticados, inclusive contra fraudes 
internas. O WAF – Web Application 
Firewall - é fundamental, porque pro-
tege suas aplicações e impede que a 
sua plataforma fique indisponível ou 
sobrecarregada. Um outro aspecto 
muito importante dessa solução é que 
ela também está disponível na nuvem, 
o que torna a implementação mais 
rápida e prática.

Security Remote Access: já que 
estamos falando de trabalho em um 
ambiente remoto, nada mais apropria-
do que uma solução capaz de proteger, 
gerenciar e auditar o acesso interno 
sem a necessidade de uma VPN. Essa 
solução elimina a base que os atacantes 
podem ganhar no ambiente, monitora 
e audita sessões em tempo real, dimi-
nuindo o tempo de resposta em caso de 
um incidente de segurança. Podendo 
ser integrada ao SIEM, gera relatórios 
de logs que podem ser acessados de 
qualquer dispositivo móvel ou nave-
gador web.

É importante que a revenda tenha 
uma parceria sólida com seu distribui-
dor, de modo que ele consiga oferecer 
o melhor apoio de pré-venda, treina-
mentos, suporte para o deployment e 
capacitação de uso aos clientes finais. 
Em resumo, ter tecnologias adequadas 
é tão importante quanto ter seus cola-
boradores preparados para esses novos 
dias e dinâmicas de trabalho.

(*) É CEO do Grupo ApliDigital

São Paulo, sábado a segunda-feira, 27 a 29 de junho de 2020 Negócios2 Negócios
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“De nada adianta 
manter uma 

organização operando 
se mais para frente 

você tiver problemas 
por ter dados de 
clientes vazados 
após um ataque 

cibernético.”

Inúmeras pesquisas de mercado apontam que, mesmo após o fim da pandemia, muitas empresas 
tornarão o modelo de trabalho mais flexível, com muitas aderindo ao home office em caráter definitivo

OpiniãO
Proibição de pagamentos 

por WhatsApp: cautela 
ou conservadorismo?

Uma semana foi suficiente 
para derrubar o WhatsApp 
como meio de pagamento

A novidade havia sido anun-
ciada no Brasil, primeiro 
país a receber o recurso, 

no último dia 15. Mas em ques-
tão de dias, o Banco Central e o 
CADE, órgão ligado ao Ministé-
rio da Justiça, responsável pela 
coibição da formação de cartéis, 
ordenaram a suspensão do servi-
ço. Isso em um momento crítico 
de pandemia, em que muitos em-
preendedores, especialmente os 
de micro e pequenas empresas, 
lutam para fazer seus negócios 
sobreviverem. 

Então, o que explica tal deci-
são das entidades: cautela pelo 
bem dos usuários e da justa con-
corrência de mercado – já que 
a união entre Cielo e WhatsApp 
abocanharia uma fatia sem con-
dições de ser superada por seus 
concorrentes – ou apenas um 
conservadorismo tecnológico?

O ponto inicial e mais impor-
tante de todos é a forma como 
a parceria entre as empresas 
foi criada. Todo novo serviço 
de pagamentos que é criado no 
Brasil depende da autorização 
do Banco Central, que analisa 
a relação entre os responsáveis 
pelas transações: a bandeira do 
cartão que será utilizada, a ins-
tituição que irá emitir o cartão, 
entre outros. 

Nessa história toda, não fi-
cou claro qual seria o papel do 
WhatsApp, nem seus direitos e 
deveres. 

Além disso, não há evidência 
de que o WhatsApp tenha uma 
maneira de garantir o mínimo de 
segurança, no que tange a ope-
rações financeiras, para os usu-
ários. Já abordei em um outro 
artigo sobre cybersegurança, 
a importância da autenticação 
de dois fatores e os cuidados 
ao usar o aplicativo pela web. 
Tudo isso é importante, mas é 
o mínimo para garantir trocas 
de mensagens, não movimen-
tações bancárias.

Nesse contexto, assevere-se 
que existem vários níveis de 
criptografia, sendo os mais altos 
de nível militar e a utilizada pelos 
bancos. As instituições financei-
ras estão sempre investindo em 
protocolos de segurança e ainda 
assim os golpes acontecem. 
Existe, por exemplo, um teste 
de vulnerabilidade chamado 
Pentest, que simula ataques 
hackers em sistemas para validar 
a eficácia de seus mecanismos 
de defesa, permitindo aos de-

senvolvedores corrigir eventuais 
falhas. 

Porém, há de se pensar que os 
cybercriminosos estão sempre 
um passo à frente, mesmo com 
todas as barreiras. Não há como 
antever o elemento surpresa – 
afinal, ninguém sabe quando ou 
como será atacado.

Certamente, o Banco Central 
e o CADE agiram corretamente 
ao proibir a operação. Durante 
a pandemia, com mais pessoas 
usando a internet, o índice de 
cybercrimes tem crescido ver-
tiginosamente.

Lançar uma ferramenta sem o 
mínimo de cautela poderia po-
tencializar ainda mais essa onda, 
expondo bancos e usuários a 
riscos desnecessariamente, haja 
vista que todas as instituições 
financeiras disponibilizam a 
seus clientes acesso serviços 
bancários via computadores e 
celulares com altíssimo grau de 
segurança.

O WhatsApp é um aplicativo 
que nós chamamos de OTT 
(Over The Top). Isso significa 
que ele é uma ferramenta des-
tinada a prestar certos tipos 
de serviço ao usuário. Como 
um OTT, ele não está apto a 
oferecer serviços mais críticos, 
que exigem uma complexidade 
maior. 

Hoje, todos os bancos pos-
suem aplicativos que permitem 
aos clientes realizar transações 
dentro de um ambiente seguro. 
Mas por trás de uma interface 
intuitiva e agradável aos olhos 
existe uma tecnologia pesada 
para garantir a operação. Na 
China, o aplicativo WeChat já 
realiza essas operações.

É fato que precisamos discu-
tir alternativas para o dinheiro 
papel – e, agora, para o dinheiro 
plástico também, me referindo 
aos cartões. Se o futuro já era 
digital, com a pandemia, essa 
mudança veio a galope. A China, 
por exemplo, já começou a testar 
um yuan (moeda local) digital 
em algumas regiões do país e há 
um projeto nacional de ampliar 
o uso da criptomoeda. 

É uma tendência imparável. 
Mas toda essa rapidez do mundo 
moderno não deve impedir que 
uma ferramenta será avaliada 
corretamente antes de ser lan-
çada, seguindo protocolos de 
segurança criados para proteger 
os usuários. 

Assim, poderemos ter um 
mundo mais ágil, fácil e prudente .

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

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

Dane Avanzi (*)

ça a mais, recomendado sempre que 
um colaborador precisar acessar um 
sistema crítico. De maneira simplifica-
da, nada mais é que um token digital 
que você mantém no smartphone ou 
tablet, para dar acesso a bases de 
dados, ambientes, equipamentos, 
VPNs, aplicações sensíveis etc. São 
senhas vivas, com prazos de duração, 
que precisam ser ativadas dentro de 
um tempo pré-determinado. Possui 
disponibilidade para sistemas iOS e 
Android e é facilmente integrado a 
qualquer tipo de aplicação corporativa.

DLP: como o próprio nome diz, o Data 
Loss Prevention é uma ferramenta fun-
damental para prevenir contra a perda 
de dados. Se mesmo antes da pandemia, 
trabalhando num ambiente controlado 
e protegido, tínhamos riscos, imagine 
agora num espaço domiciliar pouco 
preparado onde o equipamento de 
trabalho, muitas vezes, é compartilhado 
com outros integrantes da família. O 
DLP é uma solução que está constante-
mente analisando o comportamento do 
usuário na rede e, percebendo qualquer 
ação minimamente suspeita, interrom-
pe a operação e reporta aos gestores. É 
uma ferramenta muito relacionada às 
permissões que cada colaborador tem 
para agir em determinado ambiente. 
Diversos são os critérios para definir o 
acesso e o tráfego do dado, geralmente 
definidos pelas políticas corporativas, 

Pixabay

Mulheres de TI se reúnem virtualmente para ajudar 
empreendedoras à digitalizarem seus negócios

Aproximar a tecnologia das mulheres, apresentar 
possibilidades de carreiras, além de dar dicas de como 
transformar o negócio das autônomas em um comércio 
digital são os objetivos da live "Mulheres e Tecnologia", que 
acontecerá  no dia 27 de Junho (sábado), das 9 às 18 horas 
e transmitido pelo site www.mulheresetecnologia.com.br.

Dentre os temas, também estará sendo discutida a 
diversidade de gêneros, uma vez que a área integra 40% 
de mulheres, sendo que apenas 6% ocupam cargos de 
liderança. Quem apresentará o assunto é a Tech Re-
cruiter e Diversity Advocate, Tienne Czizeweski, que 
alcançou posição de destaque no mundo de TI e é um 
exemplo de sucesso tanto por ser mulher quanto por 
ser da raça negra.

"Ainda somos uma minoria na área de tecnologia, que 
mesmo durante a pandemia continua com demanda de 
contratação, mas com muitas dificuldades por não encon-
trar profissionais com perfil adequado. Esta é uma grande 

oportunidade para mulheres que estão desempregadas 
ou com dificuldade de recolocação em suas áreas. Ainda 
há a crença de que mulheres não são boas em TI, o que 
é um mito. Cursos rápidos na área, poderão ser a porta 
de entrada para este universo que cresce e evolui cada 
vez mais", explica. 

O encontro virtul é organizada por 15 mulheres de 
Curitiba que pertencem a diferentes grupos, todos eles 
com abordagens destinadas ao protagonismo feminino na 
tecnologia. Entre estes grupos está o Tech Girls, criado 
há três anos e que ensina gratuitamente tecnologia para 
donas de casa de áreas de vulnerabilidade social e autô-
nomas, dando início à alfabetização digital.

As inscrições para o evento são gratuitas e poderão ser 
realizadas pelo site do evento  [http://www.mulheresetec-
nologia.com.br,]www.mulheresetecnologia.com.br, onde 
também encontram-se detalhes de como participar da 
Campanha de doação de laptops.
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maior marca para esse mês, ocorrida em 2017, e em 18,1% o verificado 
no mesmo mês do ano passado. É a quarta vez consecutiva que o Porto 
de Santos bate o recorde mensal. O presidente da Santos Port Authority, 
Fernando Biral, pontuou que a Companhia já planejou a expansão da 
capacidade futura no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento, que 
prevê investimentos de quase R$ 10 bilhões e o aumento da oferta do 
complexo para 240,6 milhões de toneladas ao ano até 2040. Outras 
informações: (www.portodesantos.com.br).

E - Negócios Sociais
Estão abertas as inscrições para a segunda edição da Neo Acelera, 
programa de aceleração da Neo Química, marca líder nas categorias de 
genéricos e similares em que está presente. Com o tema “Longevidade 
Ativa”, apoiará negócios sociais voltados para os desafios da maturida-
de, que já impactem seu público alvo e tenham potencial para ganhar 
escala. “Escolhemos o tema da longevidade ainda antes da pandemia, e 
sua relevância ficou ainda mais clara após os últimos acontecimentos. A 
população madura já era um grupo social carente de soluções específicas 
para as suas necessidades e essa questão se intensificou por ser, esse 
grupo, o que sente com maior intensidade os impactos da doença”, afir-
ma Natalia Niro, gerente executiva da Neo Química. Inscrições: (www.
neoacelera.com.br).

F - Empreendedores Imigrantes
A Prefeitura de São Paulo lançou uma cartilha com o passo a passo para 
imigrantes se formalizarem como MEI – Microempreendedor Individual. 
O documento está traduzido para francês, espanhol e inglês. A cartilha 
conta com informações simplificadas e um passo a passo que orienta o 
imigrante no processo de formalização como MEI, apontando o que é ne-
cessário saber antes de fazer a sua inscrição no Portal do Empreendedor. 
Estão apresentadas todas as condições necessárias para a formalização. 
Atendimento ao empreendedor estrangeiro: Tel. (11) 4210-2668; What-
sApp: (11) 9 9708-5130 e; E-mail: (atendimento@adesampa.com.br).

G - Vinhos e Espumantes
A Vinícola Salton registrou um crescimento de 30% nas exportações de 
seus vinhos e espumantes, entre janeiro e maio, em relação ao mesmo 
período em 2019. Ao todo foram enviadas 300 mil garrafas para 10 

A - Congelamento de Alimentos
Para conservar alimentos in natura e os preparados, por um longo período, 
o uso da técnica de congelamento é cada vez mais recomendado. Pensando 
nessa necessidade, a Sodexo Benefícios e Incentivos acaba de lançar o 
e-book ‘Congelamento de Alimentos’, mais uma iniciativa de seu Programa 
Viver Bem. Totalmente gratuito, o e-book ensina a fazer a higienização 
adequada dos alimentos, quais podem e não podem ser congelados e o 
passo a passo para que sejam conservados sabor, cor, textura e o mais 
importante: todas as suas propriedades nutritivas. O arquivo completo 
pode ser baixado em (https://bit.ly/e-book-congelar-alimentos).

B - Programa de Trainee 
A Supergasbras, empresa do Grupo SHV Energy – maior distribuidor 
mundial de GLP e uma das líderes no Brasil, anuncia o lançamento do 
Programa Trainee Supergasbras 2020. As inscrições podem ser feitas pela 
internet, e todo o processo seletivo será online. Os candidatos devem ter 
até quatro anos de formados em qualquer curso do ensino superior, inglês 
fluente e disponibilidade para se mudar para o Rio de Janeiro. Os aprova-
dos também poderão ter interface com empresas do grupo situadas em 
outros países, permitindo um intercâmbio de conhecimento e ampliação 
do aprendizado. Link para inscrições: (www.vagas.com.br/v2075270).

C - Ciência da Computação
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de mestrado 
acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação do 
campus Sorocaba da UFSCar. O programa tem duas áreas de concentra-
ção: “Computação Científica e Inteligência Computacional” e “Engenharia 
de Software e Sistemas de Computação”. São oferecidas nove vagas, 
distribuídas nas áreas de Teoria dos Grafos; Otimização Linear Inteira 
Mista; Inteligência Computacional; Processamento de Imagens; Redes 
de Computadores e Sistemas Distribuídos; e Engenharia de Software e 
Interação Humano-Computador. Inscrições: (http://ppgccs.uxleris.net/
login). Mais informações:  (www.ppgccs.net/?page_id=3682).

D - Recorde de Movimentação
A movimentação de cargas pelo Porto de Santos registrou recorde 
histórico para o mês de maio e para o total acumulado no período. Ao 
atingir 12,98 milhões de toneladas, maio superou em 13,9% a até então 

países. Com os novos contratos fechados, principalmente com EUA, 
China e Colômbia, a expectativa é manter o crescimento e encerrar o 
ano com aproximadamente 1 milhão de garrafas embarcadas. Além de 
embarcar produtos para a Ásia, Europa e Américas, a vinícola trabalha 
ainda com mercados menos tradicionais, como Guiné, Nigéria e Angola, 
que consomem cada vez mais vinhos e bebidas não alcoólicas. Diante 
desse cenário, a companhia prevê aumentar em 30% seu faturamento 
de exportação. Saiba mais: (www.salton.com.br).

H - Sistema Prisional
A Faculdade de Direito da USP registra mais uma ação em prol da so-
ciedade, neste período de isolamento social. Alunas da entidade, que 
integram o grupo Enactus USP São Francisco, e atuam na Penitenciária 
Feminina da capital paulista, organizaram a campanha “Entre Isolamento, 
Laços”, que angariou verba para 514 kits de higiene que foram entregues 
para mulheres encarceradas. No sistema prisional, o grupo de estudantes 
também promove rodas de conversa, oficinas de confecção de produtos 
artesanais e aulas de educação financeira e de incentivo ao empreende-
dorismo. A São Francisco continua com a campanha com o objetivo de 
colaborar com mais produtos e tentar chegar a outra unidade prisional. 
Para contribuir com a campanha acesse: (https://bit.ly/2CDfNSB).

I - Atualizações Automáticas
De forma pioneira, a BMW do Brasil confirma que os clientes da marca 
terão a comodidade e a segurança de receber atualizações automáticas 
dos sistemas digitais e software no conforto de seus lares. O Remote 
Software Upgrade (RSU), sistema de atualização remota da BMW, utiliza 
a internet embarcada nos modelos da marca para fazer o download, 
em processo similar ao que ocorre com smartphones. As atualizações 
são gratuitas e trazem otimizações para os clientes de forma gratuita. 
Basta deixar o veículo habilitado para atualizações automáticas no menu 
‘Melhoria de Produto’ dos veículos e tudo será feito de forma automática 
quando disponível. Saiba mais: (www.bmw.com.br).

J - Feira de Profissões 
Na terça-feira (30), das 14h às 20h, acontece a Uniexpo On-line, a pri-
meira feira de profissões em ambiente virtual. O evento é organizado 
pela Teenager Assessoria Profissional e em parceria com os Colégios 
Maristas contará com a presença das principais instituições de ensino 
superior, públicas e particulares, do Estado de São Paulo, objetivando 
propiciar, de forma participativa, o contato entre os futuros universitários 
e as universidades, com o intuito de despertar a curiosidade dos jovens 
sobre as diferentes profissões existentes no mercado de trabalho, e os 
desafios de cada área, fazendo com que o estudante sinta-se responsá-
vel por seu processo de escolha profissional e de crescimento pessoal. 
Inscrições pelo link: (https://uniexpo.com.br/evento/uniexpo-on-line-
sao-paulo-e-regiao/).

People-centric, soft skills 
e os benefícios para a 
carreira profissional

Os que conseguem 
desenvolver tanto 
o lado profissional 
quanto o pessoal, 
possuem um 
diferencial na carreira

Quando buscamos por 
profissionais de tec-
nologia para trabalhar 

com a gente, sempre ten-
tamos equilibrar avaliando 
tanto o perfil técnico quanto 
o humano de cada um dos 
candidatos. Prezamos pelo 
cuidado, qualidade de traba-
lho e relações interpessoais, 
focando em colaboradores 
que tenham os valores pesso-
ais alinhados com os valores 
da empresa. Isso é funda-
mental para construirmos um 
ambiente saudável, com boa 
comunicação e engajamento. 

Um dos segredos para isso 
é entender a importância 
das chamadas soft skills. A 
expressão em inglês nada 
mais é do que o conjunto de 
competências da personali-
dade e comportamento do 
profissional. Por exemplo: 
inteligência emocional; habi-
lidade de se relacionar com 
os outros e com suas próprias 
emoções; saber como lidar 
com situações que nem sem-
pre saem como o esperado, 
entre outras. 

Nesse contexto, aqueles 
que conseguem desenvol-
ver tanto o lado profissional 
quanto o pessoal, possuem 
um diferencial na sua car-
reira. Valorizamos essas 
habilidades no momento da 
seleção de novos talentos e 
incentivamos os colaborado-
res a potencializá-las durante 
sua trajetória profissional. 
Principalmente por que 
temos um direcionamento 
focado em pessoas, o que cha-
mamos de people-centric, ou 
seja, estamos nos adaptando 
às mudanças que a sociedade 
vem realizando. Mas como 
esse direcionamento bateu 
à nossa porta? 

Se pararmos para pensar, 
inicialmente, lá no final da 
Revolução Industrial, o foco 
das empresas era diretamen-
te nos produtos, o chamado 
“product-centric”. Elas esta-
vam preocupadas em serem 
eficiente, exclusivamente, 
em produzir um produto 
bom e distribuí-lo. Até por-

que naquela época não tinha 
tanta concorrência entre 
elas. Depois, com o avanço 
da globalização, as empresas 
focaram no cliente e veio a 
era do “customer-centric”, na 
qual o poder de escolha era 
algo que estava em evolução, 
ganhando bastante força. 

Finalmente, com a inter-
net e a tecnologia, abriu-se 
um espaço para que se 
trabalhasse o lado humano 
nas empresas, então as or-
ganizações people-centric 
ganharam força, já que en-
tenderam que a construção 
de relacionamentos humanos 
gera muito mais frutos para 
quem investe nisso. E, se 
pararmos para pensar, faz 
bastante sentido empresas 
de tecnologia serem orga-
nizações voltadas também 
para o desenvolvimento do 
lado humano dos profissio-
nais, ou seja, atentas às soft 
skills de seus colaboradores 
e candidatos. 

Existem diversas pesqui-
sas que reforçam que as 
soft skills trazem mais foco, 
engajamento, motivação e 
produtividade em times e 
temos o privilégio de poder 
observar isso na prática. Isso 
por meio de, por exemplo, 
de treinamentos que rea-
lizamos para o desenvolvi-
mento de lideranças; análise 
transacional; comunicação 
não-violenta; foco na gestão 
agile e a transparência na 
comunicação interna. 

Tudo priorizando uma 
gestão horizontal que certa-
mente nos ajuda a construir 
um ambiente receptivo à 
valorização das soft skills. 
Claro que, além disso, é 
fundamental reforçar que, 
cada vez mais, trabalhamos 
com pessoas e muitos ti-
mes, portanto entendemos 
a importância de saber lidar 
com diferentes perfis, back-
grounds e histórias diversas, 
assim como necessidades 
ímpares de cada colaborador 
que faz parte da sua empresa. 

Além de uma grande varie-
dade de processos, que estão 
em constante atualização e 
evolução, é preciso também 
desenvolver habilidades a 
mais para acompanhar e 
liderar todas as pessoas. 

(*) - Formada pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 
é gerente de RH da KingHost.

Fernanda Pauletti (*)

O Índice de Confiança do 
Comércio (ICOM) da Funda-
ção Getulio Vargas subiu 17,0 
pontos em junho, passando 
de 67,4 para 84,4 pontos. Em 
médias móveis trimestrais, o 
indicador manteve trajetória 
de queda pelo terceiro mês 
consecutivo (1,2 pontos), 
ainda influenciado pelo dado 
de abril, quando foi registra-
do o mínimo histórico. “A 
segunda alta consecutiva 
da confiança do comércio 
sugere que o pior momento 
do setor nessa pandemia 
pode ter sido em abril. 

Apesar da melhora do 
setor nesses últimos dois úl-
timos meses, esse resultado 
ainda precisa ser visto com 
cautela, por dois motivos: 
a recuperação representa 
60% do que foi perdido entre 
março e abril; e ainda tem 
sido muito mais influenciado 
pela evolução mais forte das 
expectativas, o que é normal 
dado o baixo nível de com-
paração. 

Para os próximos me-
ses, a elevada incerteza e 
a fragilidade do mercado 
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Uma pesquisa realizada 
pela Boa Vista, com 
micro, pequenos e 

médios empresários, cons-
tatou que 57% das empre-
sas destes portes já sofrem 
impactos de ao menos 41% 
no fluxo de caixa por conta 
da pandemia da Covid-19. 
66% delas tiveram retrações 
a partir de 41% em suas 
vendas, ao passo que pouco 
menos da metade (49%) 
teve diminuição de 41% ou 
mais nos recebimentos dos 
clientes. Foram ouviudos 354 
micro, pequenos e médios 
empresários, representantes 
dos setores da Indústria e do 
Comércio, em todo o Brasil.

A Boa Vista também quis 
ouvir os empresários sobre 
suas expectativas em relação 
à recuperação dos negócios. 

Apenas 26% dos entrevistados esperam uma melhora na 
manutenção do seu negócio.
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Indústria de Materiais 
de Construção 
vê perspectiva de 
melhora  

A Abramat (Associação Bra-
sileira da Indústria de Materiais 
de Construção) divulgou na 
nessa sexta-feira (26), a nova 
edição do seu Termômetro, 
que revela que para 34% das 
empresas associadas, o de-
sempenho nas vendas em maio 
foi considerado bom ou muito 
bom. Já em junho essa mesma 
expectativa subiu para 44% 
das empresas, enquanto 43% 
vislumbram período regular. 
Para o próximo mês (julho), a 
expectativa de ter vendas com 
desempenho bom ou muito bom 
permanece em 44%.

Quando perguntadas sobre 
as expectativas sobre ações 
governamentais, as muitas me-
didas propostas pela indústria e 
já adotadas começam a causar 
efeito positivo na percepção 
das empresas. Neste mês de 
junho 26% das empresas estão 
otimistas com as ações para os 
próximos 12 meses. No mês an-
terior 13% estavam otimistas. 
Outro importante dado positivo 
é que a pretensão de investi-
mentos no médio prazo subiu 
de 43%, em maio, para 52% em 
junho. O nível de utilização da 
capacidade instalada registrado 
foi de 64% em junho, no mês 
anterior a capacidade instalada 
estava em 53% (AI/Abramat).

Pequenas e medias empresas 
tiveram impacto acima 

de 40% no fluxo de caixa
Apenas 26% dos entrevistados esperam uma melhora na manutenção do seu negócio, considerando 
vendas, recebimentos e pagamentos, ao final dos próximos três meses

(13%), ter outros canais 
para pagamentos e links de 
pagamentos (13%), e garantir 
entregas através de empresas 
de logística (10%), necessida-
des que podem ser supridas 
por meio de parcerias em 
negócios. Nesta questão, os 
entrevistados puderam apon-
tar mais de uma alternativa de 
necessidade, sendo que cada 
um apontou, em média, três.

Ainda em relação à impor-
tância dada pelas MPMEs 
às parcerias de negócios, 
71% dos entrevistados as 
consideram importante para 
pagamentos e recebimentos 
on-line. Já para as vendas 
on-line, 55% acreditam que as 
parcerias importam, enquanto 
em relação a entregas de mer-
cadoria, estes são 40% (Fonte: 
boavistascpc.com.br).

Apenas 26% dos entrevista-
dos esperam uma melhora 
na manutenção do seu ne-
gócio, considerando vendas, 
recebimentos e pagamen-
tos, ao final dos próximos 
três meses, enquanto 34% 
preveem estabilidade neste 
período e 40% acreditam 
numa piora. Perguntados 

sobre quais necessidades aju-
dariam a recuperar o negócio, 
a maioria apontou a conquista 
de novos clientes (57%) além 
de driblar a inadimplência 
(43%) e ampliar a atuação 
no mercado (39%). 

Destacam-se também aces-
so a outros canais de vendas 
(parcerias e-commerce), 

Confiança do Comércio registra a 
maior queda trimestral da série

de trabalho não permitem 
observar um cenário de con-
sistente retomada”, avalia Ro-
dolpho Tobler, Coordenador 
da Sondagem do Comércio 
do FGV IBRE. Em junho, a 
confiança subiu em todos os 
seis principais segmentos do 
Comércio. Do ponto de vista 
de horizontes temporais, 
houve melhora na percepção 
do momento presente e das 
expectativas, que se torna-
ram menos pessimistas. O 
forte resultado negativo de 
abril contribuiu para que a 
média trimestral do ICOM 
sofresse forte queda no 2° 
trimestre de 2020. 

Desde o final de 2019 havia 
um caminho de recuperação 
gradual que o setor vinha 
percorrendo e se aproximan-
do cada vez mais dos 100 
pontos. Já no 1° trimestre, a 
pandemia começava a afetar 
as expectativas nos dados 
de março dando indícios do 
que estava por vir. “Como os 
dados pontuais dos últimos 
dois meses mostraram recu-
peração, a expectativa para o 
terceiro trimestre é de uma 
melhora marginal, mas ainda 
potencialmente abaixo do 
patamar observado no pri-
meiro trimestre”, completa 
Rodolpho (AI/FGV).

A fragilidade do 
mercado de trabalho 
não permite observar 
cenário de retomada 

consistente.
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Os que atuaram em duas 
atividades podem corrigir 

sua aposentadoria

Trabalhar em 
dois empregos ao 
mesmo tempo é uma 
realidade vivenciada 
por muitos brasileiros 
e esta dupla função 
torna obrigatória 
a contribuição 
previdenciária de 
todos os vínculos 
laborais

Os profissionais que 
trabalharam em dois 
ou mais empregos 

no mesmo período podem 
ter direito a revisar sua 
aposentadoria. Esta possibi-
lidade de aumentar o valor 
do benefício é chamada de: 
“revisão das atividades con-
comitantes”. Nesta revisão, 
o objetivo é fazer com que o 
valor recebido pelo aposen-
tado seja calculado de uma 
maneira mais justa, soman-
do estes meses que recolheu 
duas vezes ao INSS.

Entre os profissionais 
que atuam em atividades 
concomitantes estão os pro-
fissionais da saúde  - médi-
cos, dentistas, enfermeiros, 
anestesistas, entre outros 
- e professores. Estes dois 
exemplos são os os casos 
mais frequentes a manter 
mais de um vínculo no mes-
mo período, porém a revisão 
pode ser vantajosa também 
para outros trabalhadores 
que não estão relacionados 
nestas duas categorias, 
basta terem trabalhado em 
mais de um local ao mesmo 
tempo.

Muitas pessoas têm dúvi-
das sobre o que significa a 
revisão de atividades con-
comitantes e vale destacar, 
entretanto, que é aplicável 
o prazo de decadencial de 
10 anos para pedir a mesma, 
pois se a aposentadoria teve 
seu primeiro pagamento 
com prazo superior de uma 
década, o aposentado não 
terá direito de revisar a 
aposentadoria.

As atividades concomitan-
tes nada mais são do que 
ter mais de um emprego ao 
mesmo tempo, o que se mos-
tra comum nas profissões 
acima citadas, onde, como 
exemplo, um médico presta 
serviço como plantonista 
em um hospital e ao mesmo 
tempo, em dia diverso, em 
sua clínica. Portanto, o perí-
odo concomitante é o tempo 
em que um trabalhador teve 
duas atividades simultâne-
as, e recolheu a contribuição 
para a Previdência durante 
esse período sobre as duas.

Hoje o trabalhador tem 
direito a somar suas con-
tribuições realizadas no 
mesmo mês, porém para as 
aposentadorias concedidas 

antes de junho de 2019 (Lei 
13.846/19) não se somavam. 
No cálculo anterior a 18 
de junho de 2019 era feita 
uma classificação sobre a 
atividade principal, onde o 
segurado permaneceu por 
mais tempo empregado 
e a atividade secundária, 
àquela com menor tempo 
de contribuição.

No cálculo, era conside-
rado o salário integral da 
atividade principal como 
a média para o cálculo da 
aposentadoria, e a atividade 
secundária era calculada 
como uma fração pelo tem-
po necessário total para a 
concessão do benefício. Isso 
trazia grande diminuição no 
benefício, com prejuízo ao 
aposentado.

Cito como exemplo um 
dentista com média sa-
larial, na atividade que 
exerceu por mais tempo, 
de R$ 4.000,00 em 35 anos 
de contribuição. Em sua 
atividade secundária o va-
lor também representa R$ 
4.000,00, porém trabalhou 
e recolheu por 7 anos. Se 
dividirmos os 7 anos por 
35, teremos um coeficiente 
de  0,20. Os R$ 4.000,00 da 
atividade secundária serão 
multiplicados pelo índice, 
chegando no valor de R$ 
800,00. Portanto, com a 
soma das atividades o valor 
de sua média salarial após 
todos os cálculos seria de 
R$ 4.800,00.

Importante ressaltar que o 
valor do exemplo seria ainda 
menor, pois além do coefi-
ciente redutor de 0,20 era 
aplicado o fator previden-
ciário (fórmula matemática 
que leva em consideração a 
idade, tempo de contribui-
ção e expectativa de vida), 
trazendo considerável redu-
ção no valor a ser recebido 
como aposentadoria. A re-
visão deverá ser requerida 
judicialmente e é muito 
importante o cálculo prévio 
para analisar o ajuizamento 
da ação. 

Para essa análise o apo-
sentado deverá obter no 
portal Meu.INSS o CNIS 
(Cadastro Nacional de In-
formações Sociais) e sua 
carta de concessão.

Se houver êxito no pro-
cesso do INSS, ele deverá 
recalcular o valor de modo 
que os salários referentes à 
atividade secundária sejam 
somados aos da atividade 
principal para compor a 
média salarial. O valor não 
pode exceder o teto da 
Previdência, que hoje está 
em R$ 6.101,06. 

(*) - É advogado especialista 
em Direito Previdenciário 

e sócio do escritório Aith, Badari 
e Luchin Advogados 

(https://abladvogados.com/).

João Badari (*)

Por conta da reestruturação da linha 
de produção, processo de desativação 
ou movimentação do mercado, muitas 
empresas deixam de usar equipamen-
tos e não sabem o que fazer com os 
maquinários. Para evitar o descarte ou 
custo com armazenamento, a venda 
dos ativos usados pode ser uma boa 
opção de ganhar dinheiro e reverter 
o recurso para continuar investindo. 
Acompanhe dicas para venda de ativos 
da gerente de Operações e de Desen-
volvimento de Negócios da EquipNet, 
Roberta Bosignoli.
 1) Condições do equipamento - 

Os equipamentos usados podem 
estar em boas condições de uso 
e ser uma excelente oportuni-
dade para outras empresas que 
buscam melhorar sua planta 
industrial, mas não tem capital 
para investir em um maquiná-
rio novo. Cuidar das máquinas 
usadas ou desativadas, realizar 
inspeções e garantir que elas 

A venda dos ativos usados pode ser uma boa opção de ganhar dinheiro e 
reverter o recurso para continuar investindo.
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O Brasil registrou o mais longo raio 
do mundo em extensão, informou a 
Organização Meteorológica Mundial 
(OMM) na sexta-feira (26). Segundo 
a entidade, o fenômeno - chamado de 
“megaflash” - percorreu 709 km no 
dia 31 de outubro de 2018 no sul do 
país - mais que o dobro do recorde 
anterior, que era de 321km e ocorreu 
em Oklahoma, nos Estados Unidos.

“Isso equivale à distância entre Boston 
e a capital Washington ou entre Londres 
e a fronteira da Suíça”, disseram os cien-
tistas em nota. Trazendo para o Brasil, a 
distância equivale praticamente entre a 
rota da capital São Paulo a Florianópolis. 
Outro recorde anunciado pela OMM 
foi registrado na Argentina, que teve o 
“megaflash” de maior duração já visto 
com 16,73 segundos. O evento ocorreu 
no dia 4 de março de 2019 no norte do 
país e também esse era mais do que o 
dobro do anterior.

“Esses são registros extraordinários 
de eventos únicos de relâmpagos e 
eventos climáticos extremos são me-
didas vivas do que a natureza é capaz”, 
disse em nota o chefe de eventos 
extremos da OMM, Randall Cerveny. 
Segundo dados do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Brasil 
é o país onde há a maior incidência de 
raios do mundo, com mais de 78 milhões 
de eventos climáticos do tipo todos os 
anos (ANSA).

OMM divulgou dois novos recordes 
mundiais sobre raios.

ANSA

Zeca Medeiros (*)

Vários segmentos da 
economia, que cultu-
ralmente sempre se 

apresentaram em eventos 
presenciais, estão se adap-
tando aos novos tempos. 
Surgem então os eventos 
virtuais, como feiras têxteis, 
vestuário, calçados, utilida-
des domésticas, etc. Todos 
buscando um modelo de 
negócios para impulsionar 
as suas vendas e sobreviver 
nesta nova realidade.

No mercado do artesanato 
não é diferente. Seu princi-
pal nicho de vendas - feiras 
e exposições - foi totalmente 
paralisado com a pandemia. 
Como as demais atividades 
de venda, este setor teve que 
se reinventar e encontrar 
uma saída, para que milhares 
de artistas e trabalhadores 
da área voltassem a produzir 
e chegar com seus produtos 
até o consumidor final. O 

Levantamento exclusivo da Asso-
ciação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar) aponta que 
a fonte solar fotovoltaica foi respon-
sável pela geração aos brasileiros 
de mais de 37 mil empregos nos 
primeiros cinco meses de 2020, 
mesmo com a queda da atividade 
econômica decorrente da pandemia 
da Covid-19. De janeiro a maio, o 
setor adicionou 1236,6 megawatts 
(MW) em capacidade instalada, o 
que representa um crescimento de 
27,3% frente ao histórico consoli-
dado até o final de 2019. 

Nestes cinco meses, foram atra-
ídos novos investimentos privados 
ao Brasil de R$ 6 bilhões. Com isso, 
os empreendimentos fotovoltaicos 
já operacionais proporcionaram 
uma arrecadação agregada de mais 
de R$ 2 bilhões em tributos aos 
cofres públicos em 2020. Somente 
em maio, o setor gerou de 7,2 mil 
empregos, trazendo R$ 1 bilhão em 
novos investimentos e a arrecadação 
de mais de R$ 424,5 milhões aos 
governos do País.

No acumulado desde 2012, a 
fonte já ultrapassou a marca de 5,7 
gigawatts (GW) de potência ope-
racional total, somando a geração 
centralizada e os sistemas de pe-
queno porte (geração distribuída). 
Com isso, agregou mais de R$ 30 
bilhões em investimentos, gerando 
165 mil novos empregos no período. 
Segundo o presidente do Conselho 
de Administração da Absolar, Ro-
naldo Koloszuk, a energia solar se 
apresenta como uma alavanca po-
derosa para reaquecer a economia 
brasileira, como já fez no passado 
recente. 

“No Brasil, durante a crise dos 
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Somente em maio, o setor gerou de 
7,2 mil empregos, trazendo R$ 1 bilhão 

em novos investimentos.

Novos negócios durante a 
pandemia: a solução é inovar
Muitos empresários, comerciantes, profissionais autônomos estão tendo que se reinventar para 
continuar no mercado

Com a feira virtual, mercado do artesanato 
volta a se movimentar.
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artesanato, palestras, ex-
posições, além de reuniões 
online para novas parcerias.

A “Patchwork Arte e Design 
em casa” é um projeto de um 
grupo de empresários empre-
endedores com mais de 20 
anos de experiência no mer-
cado e visa renovar o mercado 
de artesanato e beneficiar os 
artesãos, que dependem das 
feiras durante todo o ano. 
Com a feira virtual, artesãos 
de todo o Brasil poderão par-
ticipar expondo e vendendo 
seus produtos, sem gastos 
com deslocamento e trans-
porte das mercadorias. Sem 
estes custos para o artesão, 
o consumidor será o grande 
beneficiado, já que terá me-
lhores preços na compra dos 
produtos. Todos ganham e o 
mercado do artesanato volta 
a se movimentar.

(*) - É Produtor cultural e diretor da 
Bializ Produções Culturais.

setor vinha aquecido no ano 
passado, mobilizando milha-
res de brasileiros. Segundo 
o Sistema de Informação 
Cadastrais do Artesanato 
Brasileiro o número de arte-
sãos cadastrados no país era 
de quase 150 mil em 2019. 

Segundo dados do IBGE, o 
artesanato  vem se fortale-
cendo ao longo dos últimos 
20 anos, com a ascensão 
da economia criativa. Com 
segmento de mercado, o 

artesanato já movimenta 
hoje R$ 50 milhões por ano 
e é responsável pela renda 
de aproximadamente 10 
milhões de pessoas. Mas 
qual seria a solução para o 
cancelamento das feiras e 
exposições por tempo inde-
terminado? A criação de uma 
feira virtual que funcionará 
dentro de uma plataforma de 
marketplace e terá todas as 
atrações das grandes feiras 
presenciais como estandes 

Maior raio do mundo, 
com 709 km, 

foi registrado no Brasil
Fonte solar gerou mais de 37 mil 

empregos no Brasil em 2020

anos de 2015 e 2016, o PIB foi de 
3,8% e 3,6% negativos, respectiva-
mente, uma verdadeira catástrofe 
econômica. Enquanto isso, o setor 
solar fotovoltaico estava movimen-
tando o País em outra direção: cres-
ceu mais de 100% ao ano e ajudou a 
reestruturar a economia brasileira 
mais rapidamente. Passada a fase 
mais aguda desta pandemia, o setor 
irá novamente alavancar a recupe-
ração do Brasil”, comenta.

Para o CEO da Absolar, Rodrigo 
Sauaia, com a fonte solar fotovol-
taica, o Brasil tem a seu favor uma 
ferramenta estratégica em prol da 
competitividade e do desenvolvi-
mento sustentável. “Além de ser 
limpa, renovável e cada vez mais 
competitiva, a solar alivia os gastos 
dos consumidores com eletricidade, 
protegendo-os de aumentos recor-
rentes nas tarifas. Com isso, forta-
lece a economia do País e acelera 
os setores produtivos brasileiros, 
do agronegócio ao comércio, dos 
serviços à indústria”. Fonte: (www.
absolar.org.br).

Cinco dicas para venda de equipamentos industriais usados
estejam funcionamento correta-
mente são fatores importantes 
para que as mesmas possam 
ser vendidas posteriormente de 
forma mais lucrativa.  

 2) Como vender - Uma das ma-
neiras mais seguras e rentáveis 
é a contratação de uma empresa 
especializada e de confiança, 
que pode avaliar o potencial 
dos ativos excedentes e auxiliar 
na busca de interessados e na 
comercialização dos equipa-
mentos.  Com esse processo a 
margem é bem maior do que a 
venda em leilão e ferro-velho. 

 3) Planejar - Começar o processo 
de comercialização com o equi-
pamento ainda em funciona-
mento e não desativado, pode 
ajudar a vender mais rápido e 
até conseguir um valor melhor. 
Para as empresas que seguem 
normas rígidas de complian-
ce, geralmente adotadas por 

grandes companhias e mul-
tinacionais, o procedimento 
tende a ser mais complexo e 
levar mais tempo, reforçando a 
importância de ter uma empre-
sa especializada auxiliando no 
gerenciamento da negociação, 
garantindo segurança para que 
o processo siga as normas e leis 
vigentes.  

 4) Conhecer o equipamento 
- Estudar o equipamento, 
conhecer as vantagens e os 
pontos fortes, informar da-
dos importantes e confiáveis 
são pontos necessários para 
transmitir segurança ao pos-
sível comprador e aumentar 
as chances de venda. Ter 
o manual do equipamento 

também pode ajudar na co-
mercialização.

 5) Precificação - A definição do 
valor precisa levar em conside-
ração diversos fatores, como 
condições do equipamento, 
remoção e desmontagem. No 
caso de contar com uma em-
presa especializada, como a 
EquipNet, o processo começa 
com uma visita técnica de um 
especialista em equipamentos 
na fábrica do cliente. 

Entre os procedimentos adotados 
estão avaliação do maquinário e do 
espaço onde o mesmo está instala-
do, além do registro fotográfico do 
equipamento. Posteriormente, várias 
análises são feitas, como pesquisa de 
preço de uma máquina nova, para 
decidir em conjunto com o cliente o 
valor que será anunciado.

Fonte e mais informações: (https://
www.equipnet.com/pt/)
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001445-65.2016.8.26.0005. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo,
Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EVANUZIA SHIRLEY
DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 911.025.615-68, com endereço à Rua Louro-tinga, 20, Vila Progresso
(zona Leste), CEP 08245-190, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Busca e Apreensão
Em Alienação Fiduciária por parte de Banco Fiat S/A, do veículo Marca: VOLKSWAGEN Modelo:
VOYAGE (G5/NF)(TF), Ano: 2009 Cor: Preto, Placa: EEH8442, visto que o réu não cumpriu com as
obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da(s) parcela(s) nº 35, com
vencimento em 01/09/2015. Cumprida a Liminar de Apreensão do veículo e encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de
05(cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelos
credor fiduciário na inicial, bem como conteste a ação no prazo de 15 dias, prazos esses que fluirão
após o decurso do prazo do presente edital. Fica ainda, advertido que 05(cinco) dias após executada a
liminar não havendo o pagamento da integralidade do débito consolidar-se-á a propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem objeto da ação no patrimônio do credor fiduciário. Não sendo contestada a
ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s)
autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de abril de 2020.

IMAVEN IMÓVEIS LTDA.
C.N.PJ. Nº 61.604.112/0001-46

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANçO PATRIMONIAL - ExERCíCIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais) DEMONSTRAçãO DE RESuLTADO ExERCíCIOS fINDOS  
EM 31 DE DEzEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por cota)

DEMONSTRAçõES DOS fLuxOS DE CAIxA - MéTODO INDIRETO - 
ExERCíCIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais)

NOTAS ExPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAçõES fINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

DEMONSTRAçõES DAS MuTAçõES DO PATRIMôNIO LíquIDO - ExERCíCIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2019 E DE 2018 
(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por cota)

José Carlos Layber de Oliveira
Contador - CRC - 1SP185528/O-7

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 CONTExTO OPERACIONAL - A Imaven Imóveis Ltda. (“Sociedade”) é uma 
sociedade limitada domiciliada no Brasil, com sede na Av. Brigadeiro Luís Antô-
nio, 1.343 - 9º andar, São Paulo-SP e tem como principal atividade a administra-
ção e locação de imóveis próprios, sendo permitida também a participação em 
outras sociedades.
2 APRESENTAçãO DAS DEMONSTRAçõES fINANCEIRAS E RESuMO 
DAS PRINCIPAIS PRáTICAS CONTáBEIS - As demonstrações financeiras 
da Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emi-
tidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade. As demonstrações financeiras da Sociedade são 
apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As 
principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações fi-
nanceiras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consisten-
te a todos os exercícios apresentados: a) O resultado é apurado pelo princípio 
da competência de exercícios. b) O imobilizado é registrado ao custo de aqui-
sição ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobiliza-
ções em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicá-
vel, da provisão para perda por redução ao valor recuperável. As depreciações 
são calculadas pelo método linear, levando em consideração a vida útil-econô-
mica dos bens, que é revisada anualmente. c) Os demais ativos e passivos são 
demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicá-
vel, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias incorridas. 
3 PATRIMôNIO LíquIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 

e de 2018, o capital social está representado por 116.179.013 cotas no 
valor de R$ 1,67 cada uma, totalmente integralizado. b. Reserva de reava-
liação - A reserva de reavaliação é realizada com base nas depreciações, 
baixas ou alienações dos respectivos bens reavaliados e é transferida para 
lucros acumulados com os encargos tributários correspondentes. O saldo 
de encargos tributários incidentes sobre a reserva de reavaliação totaliza 
R$ 1.361 em 2019 (R$ 1.400 em 2018). c. Destinação e distribuição de 
lucros - A proposta de distribuição de lucros reconhecida nas demonstra-
ções financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos cotistas em Reu-
nião Ordinária de Sócios, é assim demonstrada:

2019
Lucro líquido do exercício 39.798
Realização da reserva de reavaliação 113
Base para destinação e distribuição de lucros 39.911
Distribuição intermediária de lucros 20.000
Distribuição proposta de lucros 19.911
d. Destinação dos lucros - Os lucros apurados terão a destinação que lhes for 
atribuído pelos cotistas. 
4 LuCRO BáSICO E DILuíDO POR COTA - A tabela a seguir apresenta o cál-
culo do lucro por cota. Não existe diferença entre o lucro básico e diluído por 
cota em todos os exercícios apresentados.
Lucro por cota 2019 2018
Lucro líquido da Sociedade 39.798 39.891
Média ponderada das cotas (em milhares) 116.179 116.179
Lucro básico e diluído por cota 0,34 0,34

Ativo 2019 2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 573 736
Aplicações financeiras 25.251 43.639
Contas a receber 16.433 12.129
Demais ativos circulantes 970 965
Total do ativo circulante 43.227 57.469

Não circulante
Depósitos judiciais 623 417
Contas a receber 2.092 3.156
Despesas antecipadas 6 13
Total do ativo realizável a longo prazo 2.721 3.586

Investimentos 1 1
Imobilizado 180.768 180.370

180.769 180.371
Total do ativo não circulante 183.490 183.957
Total do ativo 226.717 241.426

Passivo 2019 2018
Circulante
Fornecedores nacionais 2.055 1.045
Obrigações tributárias 391 258
Imposto de renda e contribuição social a pagar 1.601 1.540
Demais passivos circulantes 711 519

Total do passivo circulante 4.758 3.362

Patrimônio líquido
Capital social 194.019 194.019
Reserva de reavaliação 4.004 4.117
Dividendos propostos 20.024 36.016
Lucros acumulados 3.912 3.912

Total do patrimônio líquido 221.959 238.064
Total do passivo e do patrimônio líquido 226.717 241.426

2019 2018
Receitas (despesas) operacionais
Receita líquida de vendas e serviços 56.470 56.074
Com vendas e comerciais (1.557) (1.226)
Gerais e administrativas (8.194) (8.653)
Resultado na venda de bens - 66
Outros resultados operacionais, líquidos (2.029) (2.033)

Lucro operacional 44.690 44.228
Resultado financeiro 2.119 2.684

Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda
Contribuição social e imposto de renda 46.809 46.912
Corrente (7.011) (7.021)

Lucro líquido do exercício 39.798 39.891
Lucro líquido por cota do capital social (média ponderada 
  do exercício) - R$ 0,34 0,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAçãO DOS RESuLTADOS ABRANgENTES - ExERCíCIOS 
fINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais)
2019 2018

Lucro líquido do exercício 39.798 39.891
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 39.798 39.891

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019 2018
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 39.798 39.891
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais
Depreciações e amortizações 7.232 7.294
Resultado na venda de bens - (66)
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa 1.557 1.226
Outros (555) (165)

(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes (5.861) 884
Demais ativos circulantes (5) 199

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 1.010 (514)
Obrigações tributárias 133 (4)
Imposto de renda e contribuição social 6.677 6.390
Demais passivos circulantes 192 (171)

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes 1.064 (28)
Depósitos judiciais (206) (61)
Despesas antecipadas 7 (13)

Imposto de renda e contribuição social pagos (6.616) (6.542)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 44.427 48.320
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates 18.388 (25.883)
Aquisição de imobilizado (7.075) (10.302)
Receita com a venda de bens - 66

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades 
  de investimentos 11.313 (36.119)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos (55.903) (23.246)

Caixa líquido utilizado nas atividades de
  financiamentos (55.903) (23.246)
Diminuição em caixa e equivalentes de caixa (163) (11.045)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 736 11.781
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 573 736

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Capital 
social

Reserva de 
reavaliação

Lucros 
acumulados

Dividendos 
propostos

Patrimônio 
líquido

Saldos em 2017 194.019 4.230 404 23.246 221.899
Efeitos da adoção de novos pronunciamentos - - (480) - (480)
Lucro líquido do exercício - - 39.891 - 39.891
Resultado abrangente do exercício - - 39.891 - 39.891
Realização da reserva de reavaliação - (113) 113 - -
Aprovação da distribuição de lucros proposta em Reunião Ordinária dos sócios - - - (23.246) (23.246)

Destinação do resultado líquido:
Distribuição proposta de lucros - - (36.016) 36.016 -

Saldos em 2018 194.019 4.117 3.912 36.016 238.064
Lucro líquido do exercício - - 39.798 - 39.798
Resultado abrangente do exercício - - 39.798 - 39.798
Realização da reserva de reavaliação - (113) 113 - -
Aprovação da distribuição de lucros proposta em Reunião Ordinária dos sócios - - - (35.903) (35.903)

Destinação do resultado líquido:
Distribuição intermediária de lucros - - (20.000) - (20.000)
Distribuição proposta de lucros - - (19.911) 19.911 - 

Saldos em 2019 194.019 4.004 3.912 20.024 221.959 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A
para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se às 15:00 horas
do dia 10 de julho de 2020, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos,
nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do
dia”: a) Eleição de novos membros da Diretoria. b) Alteração parcial do Estatuto
Social. c) Consolidação do Estatuto Social. São Paulo, 24 de junho de 2020.
André Kissajikian - Diretor Executivo.                                        (26, 27 e 30)

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0028366-22. 2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Gilmar da Costa Reis, RG 14974941-7, CPF 049.623.018-
29, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, tendo em vista o trânsito em julgado dos autos em fase de 
conhecimento de nº 0043494-29.2011.8.26.001, objetivando o recebimento de R$ 49.760,37 
(Agosto de 2018) . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, 
§2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de supra, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação nomeando-se em caso 
do silêncio Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de Junho de 2020. 

C.N.P.J.  nº 11.454.455/0001-01
Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda.

Senhores Cotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição 
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Diretoria

PASSIVOATIVO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 COnTExTO OPErACIOnAL - A Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda. 
(“Sociedade”) é uma sociedade limitada com sede na Rua Dr. Alberto Schwedt-

nOTAS ExPLICATIVAS ÀS DEMOnSTrAÇÕES FInAnCEIrAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

DEMOnSTrAÇãO DE rESuLTADOS - ExErCíCIOS FInDOS  
EM 31 DE DEzEMbrO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por cota)

DEMOnSTrAÇÕES DAS MuTAÇÕES DO PATrIMônIO LíquIDO 
ExErCíCIOS FInDOS EM 31 DE DEzEMbrO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por cota)

bALAnÇO PATrIMOnIAL - ExErCíCIOS FInDOS EM 31 DE DEzEMbrO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

DEMOnSTrAÇãO DOS rESuLTADOS AbrAngEnTES 
ExErCíCIOS FInDOS EM 31 DE DEzEMbrO DE 2019 E DE 2018 

(Em milhares de Reais)

DEMOnSTrAÇÕES DOS FLuxOS DE CAIxA - MéTODO InDIrETO 
ExErCíCIOS FInDOS EM 31 DE DEzEMbrO DE 2019 E DE 2018 - (Em milhares de Reais)

31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 177.704 165.681
Aplicações financeiras 18 -
Contas a receber de clientes 56 107.332
Estoques 26.015 1
Impostos a recuperar 34.047 14.986
Demais contas a receber 525 26.748

Total do ativo circulante 238.365 314.748

não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos - 1.076
Impostos a recuperar 1.637 1.559

Total do ativo não circulante 1.637 2.635

Total do ativo 240.002 317.383

31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Fornecedores nacionais 153.386 272.136
Financiamentos 1.861 3.145
Obrigações tributárias 21.426 2.603
Salários e obrigações sociais 106 74
Demais contas a pagar 339 35

Total do passivo circulante 177.118 277.993
não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.868 -

Total do passivo não circulante 4.868 -
Patrimônio líquido
Capital social 40.000 40.000
Ajustes de avaliação patrimonial (99) (113)
Lucros (Prejuízos) acumulados 18.115 (497)

Total do patrimônio líquido 58.016 39.390
Total do passivo e do patrimônio líquido 240.002 317.383

31/12/2019 31/12/2018
receita líquida dos serviços prestados 3.871.970 311.730
Custos dos serviços prestados (3.845.183) (315.007)

Lucro (prejuízo) bruto 26.787 (3.277)
receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (205) -
Gerais e administrativas (623) (231)

Lucro (prejuízo) operacional 25.959 (3.508)
Receitas financeiras 5.825 2.481
Despesas financeiras (3.621) (29)

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e 
  da contribuição social 28.163 (1.056)
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (3.607) (693)
Diferido (5.944) 1.076

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 18.612 (673)
Lucro (prejuízo) líquido por cota do capital 
  social (média ponderada do exercício) - r$ 0,47 (0,02)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 18.612 (673)
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos 
  financeiros, líquido de imposto de renda 
    e contribuição social 14 (114)

Resultado abrangente do exercício 18.626 (787)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Lucros 
(prejuízos) 

acumulados

Dividendos 
adicionais mínimos 

obrigatórios
Patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017 40.000 1 176 1.079 41.256
Prejuízo líquido do exercício - - (673) - (673)
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto de 
  renda e contribuição social - (114) - - (114)

Resultados abrangentes do exercício - (114) (673) - (787)
Destinação do resultado líquido:
Distribuição proposta de lucros - - - (1.079) (1.079)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 40.000 (113) (497) - 39.390
Lucro líquido do exercício - - 18.612 - 18.612
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de imposto 
  de renda e contribuição social - 14 - - 14

Resultados abrangentes do exercício - 14 18.612 - 18.626
Saldos em 31 de dezembro de 2019 40.000 (99) 18.115 - 58.016

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 18.612 (673)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais

Juros, variações monetárias e cambiais (1.270) 3.031
Imposto de renda diferido 5.944 (1.076)

(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes 107.276 (107.243)
Estoques (26.014) (1)
Impostos a recuperar (19.061) (14.393)
Despesas antecipadas - 1
Demais contas a receber 26.223 (26.747)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores (118.750) 272.136
Obrigações tributárias 18.823 2.591
Imposto de renda e contribuição social 3.803 553
Salários e obrigações sociais 32 54
Demais contas a pagar 304 3

 José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7

31/12/2019 31/12/2018
(Aumento) diminuição no ativo não circulante

Impostos a recuperar (78) (75)
Imposto de renda e contribuição social pagos (3.803) (622)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 12.041 127.539
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (18) 6.238

Caixa líquido (utilizado) gerado pelas atividades 
  de investimentos (18) 6.238
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos - (1.079)

Caixa líquido utilizado pelas atividades de 
  financiamentos - (1.079)
Aumento em caixa e equivalentes de caixa 12.023 132.698
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
  exercício 165.681 32.983
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 177.704 165.681

zer, 600, térreo, no bairro de Alemoa, na cidade de Santos, Estado de São Pau-
lo e tem como principal atividade a importação e exportação no atacado de 

combustíveis de origem mineral e prestação de serviços, sendo permitida tam-
bém a participação em outras sociedades.
2 APrESEnTAÇãO DAS DEMOnSTrAÇÕES FInAnCEIrAS E rESuMO 
DAS PrInCIPAIS PráTICAS COnTábEIS - As demonstrações financeiras da 
Sociedade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e 
nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Co-
mitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações financeiras da Sociedade são 
apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As prin-
cipais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financei-
ras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados: a) O resultado é apurado pelo princípio da compe-
tência de exercícios. b) Os demais ativos e passivos são demonstrados pelos 
valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, dos rendimentos ou 
encargos e variações monetárias incorridas.
3 PATrIMônIO LíquIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e de 
2018, o capital social está representado por 40.000.000 cotas no valor de R$ 
1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional. b. Outros 
resultados abrangentes - Ajustes de avaliação patrimonial. As diferenças entre 
o valor justo das aplicações financeiras mensuradas a valor justo através de 
outros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acrescido dos rendi-
mentos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas no patrimônio lí-
quido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados 
no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado caso ocorra a liquida-
ção da aplicação financeira. c. Destinação dos lucros - Os lucros apurados 
terão a destinação que lhes for atribuído pelos cotistas.
4 LuCrO (PrEJuízO) báSICO E DILuíDO POr COTA - A tabela a seguir 
apresenta o cálculo do lucro (prejuízo) por cota. Não existe diferença entre o 
lucro (prejuízo) básico e diluído por cota em todos os exercícios apresentados.
Lucro (prejuízo) por cota 31/12/2019 31/12/2018
Lucro (prejuízo) líquido da Sociedade 18.612 (673)
Média ponderada das cotas (milhares) 40.000 40.000
Lucro (prejuízo) básico e diluído por cota - R$ 0,47 (0,02)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

rELATÓrIO DA ADMInISTrAÇãO

Manuel Castells –  Klauss Brandini Gerhardt 
e Roneide Venancio Majer (Trads) - Paz & Terra 
– O sociólogo espanhol radicado no Estados Unidos, 
onde é professor, analisa nesse terceiro volume da 

importante trilogia “ A era da informação: Economia, sociedade 
e cultura”, após doze anos de exaustiva pesquisa, toda uma 
global conjuntura que levou a União Soviética a um colapso 
estrutural equivalente à bancarrota, bem como seus colaterais 
efeitos. Sua lucidez ao observar os fatos, com absoluta isenção 
e clareza ao relatá-los, dá ao leitor segurança sobre os dados 
econômicos e históricos, facilitando total entendimento. Deve 
ser lido por políticos, empresários, alunos e professores de 

economia e administração. De grosso calibre.

Fim de Milênio

Grazi Ferreira – Leonardo C. Rodrigues 
(Ilustr) – Em Prosa e Verso – Interessante abor-

dagem num tema super atual: Mirar-se no outro e imitá-lo. A 
pedagoga autora, criou uma personagem, que possuía uma fada 
como conselheira,  para explicar aos infantes, como valorizar sua 
própria imagem e personalidade, incluindo virtudes e defeitos 
e tudo que nos rodeia. Voltado às crianças, serve com acerto 

para alguns “adultos”!

O Anel da Fada Plein

Flora Victoria – HarperCollins Brasil – A mestre 
em psicologia positiva aplicada, que aliás a dissemina 
muito bem, sendo reconhecida mundialmente como 
verdadeiro arauto dessa nova técnica,  nesse seu ter-
ceiro livro expõe toda sua experiência prática nesse 

ramo da psicologia. Longe de ser uma “mera auto ajuda”, trata-se 
de efetiva aplicação de “ferramentas” que nos circundam e que 
nos esquecemos de valorar. Felicidade é uma busca constante 
do ser humano, todavia de complexa interpretação. Esse é o 
“pulo do gato” que a Embaixadora da Felicidade, literalmente 
nos ensina. Super oportuno. Factível. Sejamos e vivamos felizes!!

O Tempo da Felicidade: Um sabático 
para repensar a vida, priorizar seus 
objetivos e se renovar

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)E a saída deve ser lenta. 

Para 2021 a expectativa de 
crescimento é de apenas 2,2%. 
Esse cenário é propício para se 
pensar na internacionalização 
das empresas. “Os mercados de 
fora irão encolher menos este 
ano e avançar mais rápido no 
próximo do que o brasileiro. 

Ou seja, a receita domésti-
ca deve cair, tornando ainda 
mais atrativo obter receitas 
no exterior, principalmente 
em função da força do dólar”, 
afirma Emanuel Pessoa (*), 
advogado especialista em In-
ternacionalização de Empre-
sas, Negociação, Contratos e 
Inovação. 

De acordo com ele, as duas 
principais formas de se inter-
nacionalizar uma empresa são 
via exportação ou operação in 
loco em outro país. A primeira 
tende a ser menos atrativa. 
“Nesse caso, o empreendedor 
se depara com a desconfiança 
externa em relação aos produ-
tos e serviços brasileiros e ainda 
há os trâmites burocráticos e 
tributários para enviar a mer-

A receita doméstica deve cair, tornando ainda mais 
atrativo obter receitas no exterior. 
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É hora de internacionalizar a sua empresa?
As projeções do Banco Mundial apontam para uma recessão de 8% na economia brasileira este ano

nichos com maior possibilidade 
de sucesso com a ramificação 
internacional são os de inova-
ção, com soluções escaláveis, 
e de áreas que já contam com 
produtividade comparável à de 
países desenvolvidos. 

O processo, para quem pensa 
ser difícil, também não é dos 
mais complicados, mas carece 
de bons profissionais. “Hoje 
há pouca gente que realmente 
sabe tocar a internacionaliza-
ção de uma empresa. É impor-
tante uma boa assessoria para 
dar todo o amparo legal para 
um negócio operar no exte-
rior. Para as empresas, é um 
investimento que vale ser feito, 
principalmente neste período 
de pós-pandemia, em que quase 
todo o resto do mundo deve ter 
uma recuperação acentuada. 
Não é uma aposta, mas uma 
certeza “, conclui. 

(*) - Mestre em Direito pela 
Universidade de Harvard, Doutor 

em Direito Econômico pela USP e 
Certificado em Negócios de Inovação 

pela Stanford Graduate School of 
Business, é vice-presidente do 

Harvard Club of Brazil. 

cadoria ou o serviço para fora”. 
Por isso, é melhor que as 

empresas optem pela segunda: 
abrir filiais ou novas empresas 
em outros territórios para 
produzir localmente. “99% 
do mundo quer investimento 
externo em seu país. A maioria 
não faz nem a exigência de 
um sócio local, por exemplo. 
Os governantes sabem que a 
chegada das empresas gera 
emprego e renda para a po-

pulação. Isso é suficiente”, diz 
Emanuel. 

Segundo Emanuel, quem 
empreende no Brasil consegue 
empreender em qualquer lugar, 
levando em conta todos as 
dificuldades enfrentadas aqui. 
Ele garante que a empresa não 
precisa ser grande para conse-
guir atuar fora. “Pelo contrário, 
vemos muitos pequenos e mé-
dios empreendimentos apos-
tando no exterior”. Para ele, os 

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para
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Matéria de capa

“Credor e 
devedor devem 

buscar aproximar 
os valores 

encontrando o 
equilíbrio, para 

ambas as partes, 
sempre dentro do 

Princípio da Boa Fé 
dos contratos.

São Paulo, sábado a segunda-feira, 27 a 29 de junho de 20206

Freepik

Frente às restrições de renda decorrentes dos desafios da 
pandemia o endividamento no país tem crescido exponen-
cialmente, e com o orçamento, cada vez mais, reduzido 

muitas pessoas não sabem o que fazer para conseguir pagar 
as dívida. Nesse cenário, saber como renegociar os débitos é 
fundamental para manter a saúde financeira em dia. Muitos não 
sabem, mas existem diversas maneiras de renegociar um débito, 
desde diretamente com o credor, até mesmo pela portabilidade 
da dívida de uma instituição financeira para outra. 

“Em um momento repleto de incertezas, a renegociação de 
dívidas torna-se fundamental para manutenção da saúde finan-
ceira do indivíduo. Buscar alternativas junto aos credores é, sem 
dúvidas um caminho a seguir. Afinal, nesse cenário desafiador, 
é o momento da sociedade se ajudar. Credor e devedor devem 
buscar aproximar os valores encontrando o equilíbrio, para ambas 
as partes, sempre dentro do Princípio da Boa Fé dos contratos” , 
explica o advogado especialista em direito bancário e sócio fun-
dador do escritório Vasconcelos Neto Sociedade de Advogados, 
João Vasconcelos Neto.

Apesar de ser uma solução viável, o processo ainda é pouco 
conhecido e gera uma série de dúvidas. Por isso, pensando fomen-
tar o debate sobre o tema, o profissional que é membro efetivo 
das comissões de Comissão de Direito Bancário e de Direito do 
Consumidor da OAB/SP de Santos, respondeu as oito principais 
questões sobre a renegociação. Confira:

1Como funciona o processo de renegociação de 
dívidas?

O primeiro passo para renegociação de dívidas é a realização 
de uma análise detalhada do contrato. É preciso observar o valor 
singelo da dívida, sua evolução, juros e demais encargos. Antes 
de ir para mesa de renegociação o indivíduo precisa saber o ta-
manho real do débito, isso ajudará no cálculo do saldo devedor 
e na avaliação posterior da proposta apresentada para quitação. 
Sem saber o valor concreto da dívida a pessoa não conseguirá 
determinar, por exemplo, o orçamento que tem disponível para 
arcar com o débito.

2O momento atual é propício para renegociação de 
dívida?

Este talvez seja o melhor momento para o devedor fazer 
um bom negócio. Logicamente, devido à escassez de recursos 
no mercado, o empresário/consumidor deverá ter capacidade 
financeira de honrar este compromisso. Mas diante do cenário 
econômico mundial, grande parte das instituições financeiras 
adotaram condições especiais de negociação, tanto pelo lado 
moral dessa visibilidade perante o mercado, ‘uma espécie de 
ação de cunho social’, como também pelo fator econômico, pro-
priamente dito, ou seja, mesmo neste momento de dificuldade 
recuperar recursos.

Como é previsto e esperado, essa pandemia não irá durar para 

As altas nas taxas de desemprego, o achatamento da renda, estimulado pelas restrições impostas pelo Coronavírus, e o cenário econômico atual agravaram 
um problema que é vivenciado pelos brasileiros há anos, a inadimplência. De acordo com dados da Pesquisa de Endividamento 

e Inadimplência do Consumidor, em maio, o índice atingiu seu maior percentual histórico, chegando aos 10,6%. 

todo sempre, de modo que as condições atuais tendem a desa-
parecer, na medida que a economia permaneça se recuperando. 
Temos visto muitas instituições financeiras investir em soluções 
personalizadas para o consumidor considerando os desafios do 
cenário, com redução de juros, por exemplo. Importante frisar, 
que tais medidas, certamente, existem, por conta do panorama 
financeiro atual.

3Quais os tipos de dívidas podem ser renegociados?
Todos os tipos de dívida podem ser objeto de renegociação, 

bastando uma análise acurada do caso concreto, do contrato, 
cláusulas de inadimplemento e eventuais cenários externos, 
como por exemplo, a atual pandemia provocada pela COVID-19.

4Contrapropostas podem ser feitas quando pensamos 
em renegociação?

Sim. A renegociação de dívidas, do ponto de vista do credor, tem 
como objetivo evitar processos jurídicos, que podem ser longos e 
custosos para ambos os envolvidos. Por isso, muitas instituições 
estão abertas à possibilidade de aceitar ou até mesmo fazer uma 
contraproposta mediante a negociação com o devedor.

5Como o indivíduo deve avaliar a proposta de rene-
gociação para evitar uma cobrança abusiva?

Antes de aceitar a renegociação é preciso analisar a legalidade 
das cláusulas contratuais, como também exigir um demonstrativo 

de débito discriminado, com a evolução da dívida. Outro ponto 
importante é se atentar ao desconto sobre o débito que está 
sendo proposto.

Em caso de parcelamento, por exemplo, é preciso ficar atento 
aos juros, pois o valor mensal pode ser menor, mas existe o risco 
do total ficar mais caro a longo prazo. 

Se o pagamento for à vista, é possível tentar um desconto 
maior. Após o pagamento, é imprescindível solicitar uma carta 
de quitação, constando o número do contrato e verificar com o 
credor em quanto tempo a situação será regularizada junto aos 
órgãos competentes, caso o nome do indivíduo esteja negativado.

6Em relação a contratos bancários, quais os erros 
mais comuns encontrados?

Comumente são encontrados erros na cobrança acumulada 
de encargos, quando existe atraso no pagamento das parcelas, 
e na taxa de juros que ultrapassa a média do mercado, definida 
pelo Banco Central. Ambas são consideradas condutas abusivas.

7É possível entrar com 
uma ação contra um agente 
financeiro mesmo se o in-
divíduo está inadimplente? 
Em quais casos esse recurso 
é utilizado?

Primeiramente, deve se 
tentar esgotar os meios de 
solução do conflito, mediante 
composição amigável, visando 
a renegociação da dívida.

Quando isso não for possível, 
recomenda-se, o ingresso de 
medida judicial, visando a re-
visão de cláusulas abusivas, o  
recálculo da dívida e redução 
dos valores cobrados de forma 
indevida. A demanda judicial 
também pode ser utilizada, por exemplo, quando não há obser-
vância das normas legais, nos casos de alienação extrajudicial de 
imóvel, com o precipitado leilão do bem, por exemplo. 

Todavia, a ação judicial,  ao contrário do que pode parecer, não 
impede a renegociação da dívida, inclusive, coloca as partes em 
igualdade de condições e tratamento, para eventual composi-
ção, que poderá se operar entre seus departamentos jurídicos, 
ou através da audiência de conciliação ou mediação (art.334, 
CPC), onde é recomendável que as partes (credor e devedor) 
comparecem com uma proposta de acordo.

8O que é fundamental considerar na hora de um 
acordo para renegociação de dívidas?

O risco de uma eventual cobrança judicial, com penhora de bens 
do devedor e evolução da dívida, através de juros capitalizados, 
cuja cobrança é legalmente admitida pela Jurisprudência domi-
nante, no caso de dívida bancária. Outro ponto de atenção é o 
planejamento financeiro. Ao renegociar um débito é fundamental 
determinar um valor que não comprometa o orçamento do indi-
víduo, caso contrário é provável que ele não consiga arcar com 
o compromisso assumido ou até mesmo contraia novas dívidas.

9Quais as vantagens de transferir uma dívida de um 
banco para outro?

A chamada portabilidade, quando se transfere a dívida de 
um banco para outro é vantajosa, pois existe a possibilidade de 
redução da taxa de juros, gerada pela competitividade no setor 
bancário. Além disso, o processo evita a inadimplência e risco de 
cobrança judicial. Outro ponto importante, nesse caso é que como 
reflexo da atual pandemia, o Governo Federal zerou a alíquota 
para as operações de crédito, contratadas no período entre 3 de 
abril de e 3 de julho de 2020, conforme Decreto 10.305/2020, 
beneficiando empresas e consumidores.

Fonte e mais informações: (http://vasconcelosneto.adv.br/).
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora
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Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais                   2018                   2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171

Rodrigo Ricco (*) 
 

No ramo empresarial, a 
situação é ainda mais alar-
mante no caso das micro, 

pequenas e médias empresas. 
Estima-se que mais de 600 mil 
empreendedores fecharam suas 
portas por conta da crise, segun-
do levantamento do Sebrae. 

Boa parte dos empresários 
aponta a baixa recorrência de 
cliente e fluxo de caixa como os 
principais fatores para encerrar 
as atividades. Tendo essas infor-
mações em mãos, eu gostaria de 
fazer um questionamento. 

Você, empreendedor, será que 
não está inserindo suas ener-
gias e investimentos no lugar 
errado? Você realmente parou 
para ouvir o seu cliente? Mui-
tas empresas que mantiveram 
suas operações tiveram que se 
reinventar. Pivotaram modelo 
de negócio, fizeram alianças e 
parcerias com outras empresas, 
passaram a oferecer um leque 
maior de produto ou serviço. 
Essas são apenas algumas saídas 
encontradas por elas. 

Mas um fato é unânime: um dos 
principais desafios dos peque-
nos e médios empreendedores 

Muitas empresas que mantiveram suas operações tiveram que se reinventar. 
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Eliminar processos poderá ajudar as 
empresas a se reerguerem após a crise

A crise provocada pela Covid-19 afetou diversos setores do país, causando 1,1 milhão de demissões entre março e abril

em aumentar a receita está na 
conversão de vendas, pois se 
você não entrega o que o cliente 
procura, ele irá bater na porta 
do seu concorrente. Isso é fato! 
Na última década o consumidor 
entrou pro jogo e começou a 
ditar o quê, quando e como quer 
determinado produto ou serviço. 
Há 10 anos era completamente 
aceitável aguardar 40 minutos 
até o seu táxi chegar. 

Hoje, o que você faz se o mo-
torista de aplicativo móvel está 
há mais de 5 minutos do local? 
Cancela e pede outro no mesmo 
app ou no do concorrente. A 
mesma coisa nas plataformas 
de streaming: antigamente você 
tinha que pagar (nada barato) 
uma assinatura de TV a cabo e, 
de acordo com a grade dos ca-
nais, se programar para assistir 
determinado conteúdo - no dia 
e no horário estipulado pela 
emissora. 

Agora você assiste a hora que 
quiser, do local que estiver (TV, 
smartphone, tablet etc), sem 
comercial ou ter que esperar 
até a semana seguinte para o 
próximo episódio da série - isso 
é o que chamamos de “promessa 

e entrega de valor”. Outro fator 
importante é que existem muitos 
atritos do primeiro contato ao 
pós venda. Por exemplo, uma 
pessoa que quer comprar um 
tênis num determinado site, ela 
precisará fazer um cadastro, 
escolher o produto desejável, 
aguardar a aprovação do site e, 
posteriormente, esperar entre 5 
a 9 dias úteis - isso se não levar 
mais tempo. 

Nesse período tem que torcer 
para não ocorrer nenhum pro-
blema na entrega. Caso ocorra, 

terá que abrir um chamado, 
preencher outro formulário… A 
experiência foi por água abaixo. 
Porque a Amazon cresceu tanto 
nos últimos anos, sendo que a 
empresa vende o mesmo produto 
que os demais concorrentes? É 
commodity. A diferença é como 
ela faz isso: você pode efetuar 
a compra em um só clique (de 
verdade) e em até dois dias já 
está com ele na sua casa. Se 
ocorre um problema na entrega, 
a marca assume a dívida e de-
volve o dinheiro ao consumidor 
- isso é “eliminar divergências, 

oferecendo uma experiência”. 

O fato é que a crise acelerou 
uma transformação digital que 
seria realizada em cerca de três 
anos, para meses, e nos provocou 
uma infinidade de questiona-
mentos: Como inovar? Em que 
se diferenciar? No que investir? 
Como se reerguer? E o que posso 
falar, por experiência própria, é 
que para se vender um produto/
serviço, agora mais do que nun-
ca é fundamental oferecer uma 
experiência sem atrito. Antes 
de ganhar é necessário entregar 
aquilo que o seu cliente quer. 

O consumidor está ativo 24 
horas por dia, sete dias por 
semana. Portanto, invista no 
relacionamento através de um 
Chatbot (hoje é muito acessível) 
ou pelo Whatsapp, e ofereça uma 
experiência com menos proces-
sos que dificulte esse contato. A 
crise é pesada, mas ensina muito, 
e quem se diferenciar durante 
este período terá uma larga van-
tagem sobre os concorrentes na 
retomada. 

(*) - É fundador e CEO da Octadesk, sistema 
multicanal de gestão de conversas 

que ajuda empresas a venderem 
mais e atenderem melhor 

(http://www.linkedin.com/in/rodrigo-ricco/). 



O legado da pandemia 
para as empresas

Em meio a um 
incêndio, é normal 
que as pessoas só 
consigam enxergar 
fumaça. Com a 
pandemia, não tem 
sido diferente

Profundamente abala-
das, muitas empresas 
só tem conseguido se 

lamentar pelos planos inter-
rompidos e as vendas não 
realizadas. Mas, como con-
sultor, meu papel é sempre 
transformar adversidades 
em lições aprendidas e, 
principalmente, em oportu-
nidades. Sendo assim, não 
poderia deixar de listar al-
guns impactos positivos que 
a pandemia já está trazendo 
aos empresários brasileiros. 
Confira:
	 •	Otimização de pro-

cessos: Quando as coi-
sas saem dos eixos, é 
inevitável que as em-
presas analisem mais de 
perto os seus processos. 
Como a crença é a de 
que em time que está 
ganhando não se mexe, 
os gestores tendem a 
simplesmente não dar a 
atenção necessária aos 
processos quando tudo 
vai bem. Mas, ao menor 
sinal de perigo, é para 
eles que os gestores 
olham. É na crise que 
as empresas buscam por 
processos mais enxutos 
e focados na eficiência 
operacional. O desafio é 
manter isso depois, em 
tempos de bonança.

	 •	Otimização de recur-
sos: Aqui está a incrível 
arte de fazer mais com 
menos. Com menos di-
nheiro e, muitas vezes, 
menos mão de obra, 
as empresas precisam 
utilizar seus recursos de 
forma mais inteligente. 
Isso não quer dizer sim-
plesmente colocar um 
funcionário para fazer 
o trabalho de três sem 
nenhuma mudança de 
processo. 

  Otimizar recursos sig-
nifica eliminar possíveis 
desperdícios e extrair 
o potencial máximo de 
algo que possa estar 
subutilizado, como uma 
máquina ou mesmo 
pessoas em atribui-
ções aquém de suas 
potencialidades. Aqui 
também vale destacar 
a importância da auto-
matização, que tende a 
possibilitar uma melhor 
utilização dos recursos 
humanos. Não é à toa 
que o avanço da Indús-
tria 4.0 deve ser um dos 
maiores legados dessa 
crise.

	 •	Saúde e segurança 
ocupacional: A pan-
demia também eviden-
ciou muito fortemente 
a necessidade de boas 
práticas em saúde e 
segurança ocupacional. 
Com o alto risco de con-
tágio, muitas empresas 
precisaram fazer mu-

danças de layout, bus-
cando o distanciamento 
social. Como a Covid-19 
se tornou uma doença 
ocupacional, o risco de 
passivos trabalhistas 
é enorme. Portanto, 
as empresas que não 
se adequarem podem 
correr sérios riscos de 
ações no futuro. 

  Como não se vê uma 
solução para o problema 
no curto ou médio prazo, 
a área de saúde do traba-
lho deve se tornar uma 
preocupação constante, 
deixando uma herança 
bastante positiva em 
especial para as empre-
sas que teimavam em 
negligenciar a saúde de 
seus colaboradores.

	 •	Inovação: Essa tem 
sido uma das lições 
mais preciosas. Empre-
sas dos mais diversos 
tamanhos e setores 
já entenderam que as 
crises são darwinistas e 
que os que sobrevivem 
não são os maiores ou 
mais fortes, mas sim os 
que melhor se adaptam. 
As que já estão mais 
familiarizadas com os 
conceitos de inovação 
sabem da importância 
de desenvolver resiliên-
cia e cultura adaptativa. 

  Não por acaso, são essas 
as que tem criado mais 
oportunidades na crise. 
Transformação digital 
se tornou uma meta para 
todos e deve conquistar 
cada vez mais adeptos 
no presente e no futuro.

	 •	Gestão de crise: Aque-
la velha crença de que 
tudo acontece na casa 
do vizinho, mas jamais 
na minha, também caiu 
por terra. A pandemia é 
democrática e tem atin-
gido a todos, em maior 
ou menor grau. Sendo 
assim, os mais preca-
vidos estão se saindo 
melhor. Empresas que 
se preparam para in-
tempéries, buscando 
sempre alternativas 
para minimizar impac-
tos, tendem a tomar as 
decisões mais acertadas 
em momentos de crise. 

Ter um bom gerenciamen-
to de crises é o mesmo que 
ter um bom plano de seguro. 
Nada impede que você seja 
atingido ou tenha seu bem 
danificado, mas quando isso 
acontece, você está muito 
mais amparado.

E você, o que tem apren-
dido com essa pandemia? 
Independentemente de 
quais sejam as suas lições - 
por mais duras e amargas - é 
que elas não sejam em vão. 

Aqueles que não apren-
dem com o sofrimento nada 
mais fazem do que perder 
tempo. As crises servem 
para impulsionar os fortes 
e eliminar os fracos. De que 
lado você quer estar?

(*) - É sócio-fundador da Palas e um 
dos únicos brasileiros a participar 
ativamente da formatação da ISO 

56.002, de gestão da inovação 
(www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira, 27 a 29 de junho de 20208 Negócios
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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:

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

O pretendente: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão fiscal, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (01/07/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Durval Soares da Silva e de Maria Rosa de Jesus Silva. A preten-
dente: ESTHER MARQUES LESNOCK, estado civil solteira, profissão recursos humanos, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (27/03/1998), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ricardo Lesnock e de Carmelinda Marques Lesnock.

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

Não se tem ainda uma noção de quando a pandemia do novo 
Coronavírus vai terminar, mas já pode-se afirmar que o cresci-
mento do trabalho remoto será um dos principais legados para as 
empresas de todos portes e segmentos do Brasil. Gestores que 
até então nunca haviam se identificado com o modelo, viram-
se obrigados e instaurá-lo e, acima de tudo, fazê-lo funcionar. 

Manuele Peglow (*), gestora de marketing da Vendrame 
Consultores, fez uma análise geral do mercado e listou abaixo 
outras sete mudanças significativas e que podem alterar para 
sempre a forma como se trabalhava pré-pandemia. Confira!
 1) Relacionamento com o Cliente - Além das ferramen-

tas online para facilitar, aproximar e diminuir custos, as 
empresas tiveram que conhecer ainda mais seus clientes, 
encontrar novas formas de valorizá-los remotamente, 
buscando nutrir as relações ao invés de só contatá-los 
por qualquer necessidade.

 2) Capital Humano - Se há anos os profissionais de re-
cursos humanos trabalhavam para a valorização dos 
colaboradores dentro das organizações, agora mais do 
que nunca essa área precisou rever processos e condutas 
para contribuir com as expectativas tanto da empresa, 
quanto dos profissionais.

 3) Planejamento Estratégico - Negócios que nunca 
pensaram em planejamento estratégico, enxergaram a 
necessidade de se familiarizar com o assunto. Mesmo 
sendo parte inicial e fundamental para qualquer empre-
endimento, culturalmente no Brasil (devido quantidade 
de empresas familiares e pequenas) não há tanto conhe-
cimento sobre o assunto e aplicação.

 4) Avaliação 360º - Trata-se de um momento que exige uma 
reavaliação completa de todo o negócio, o que se aplica não 
somente para os micros e pequenos, mas como também para 
as grandes empresas. Não só para profissionais operacionais, 
mas principalmente para os líderes, pois o resultado de uma 
equipe é reflexo da condução desses gestores.

 5) Posicionamento de Marca - Algo também que parecia ser 
muito distante apenas para grandes empresas, tornou-se 
assunto em pauta. O quão palavras e ações não avaliadas 

Milton Jaworski (*)

Muitas empresas que 
aparentam estar em 
crise carecem ape-

nas de organização e pla-
nejamento estratégico para 
superar essa fase e voltar a 
viver etapas mais tranquilas. 
Medidas simples podem 
resultar no bom resultado 
empresarial, independente 
do quadro econômico. 

Entretanto, nem todo 
empresário está apto a 
identificar as oportuni-
dades e riscos envolvidos 
seu negócio. Em geral, as 
consultorias financeiras 
são fundamentais nesse 
processo, identificando 
melhorias e contribuindo 
para adequar o planejamen-
to estratégico. Veja quatro 
pontos importantes deste 
processo: 
 1) Seja ágil e efetivo - 

Agilidade no processo 
produtivo, em geral, 
resulta em mais pro-
dutividade. Ou seja, 
sua capacidade produ-
tiva estará otimizada 
conforme a demanda, 
reduzindo custos e 
garantindo um bom 
atendimento ao consu-
midor. As experiências 
de compra – cum-
primento de prazos, 
qualidade do produto 

As crises trazem também as oportunidades.
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O crescimento do trabalho remoto será um 
dos principais legados.
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Como organizar a sua empresa em 
cenário econômico desfavorável?

Um dos grandes mantras de empreendedores ao redor do mundo é de que as crises trazem também as 
oportunidades. A frase pode soar otimista, mas carrega verdade

levar a integração e a 
otimização dos seto-
res, visando a melhoria 
da performance como 
um todo, mesmo em 
momentos difíceis.

 4) Implante estraté-
gias de crescimento 
- O planejamento es-
tratégico vai indicar as 
estratégias de cresci-
mento da empresa. Um 
momento de crise, por 
exemplo, gera oportu-
nidades para setores 
que, na contramão da 
maioria, aumentam os 
seus resultados. Sua 
empresa pode ingres-
sar nesse mercado es-
pecífico? Em período 
de curto, médio e longo 
prazos, quais serão os 
investimentos feitos 
a fim de garantir uma 
empresa saudável? 

Respostas para essas ques-
tões são, por vezes, difíceis 
para os empresários, visto 
que estão no dia a dia da 
empresa. Por esse motivo, 
o frescor de uma consultoria 
pode auxiliar a identificar 
essas oportunidades e os 
riscos existentes.

(*) - Formado em Administração de 
Empresas pela Universidade Federal 

do Paraná, há mais de 30 anos fundou 
a Jaworski Consultoria Empresarial 
(www.jaworskiconsultoria.com.br). 

e do pós-atendimento 
– determinam a pos-
sibilidade de fidelizar 
um cliente ou não. Ou 
seja, essa efetividade 
precisa ser frequente, 
mas ganha ainda mais 
importância em mo-
mentos de crise.

 2) Crie diferenciais - 
Como fazer com que o 
consumidor lembre de 
sua empresa? Um pro-
duto diferente, aten-
dimento cuidadoso, 
novidades lançadas, 
forma de comunicação, 
entre outros aspectos 
podem significar o dife-
rencial da sua empresa 
em um mercado com-
petitivo, levando-o a 
gerar uma relação com 

a marca ou produto. 
Esse diferencial ex-
clusivo é determinante 
para tomar decisões de 
planejamento estraté-
gico.

 3) Use as ferramentas 
adequadas - Sua em-
presa conta com um 
sistema de gestão? 
Implantou um CRM? 
Tem as informações 
dos clientes, facilitan-
do o atendimento de 
consumidores? Para 
cada uma dessas per-
guntas – e para cada 
área –, existem fer-
ramentas específicas 
que devem ser usadas 
pelos departamentos. 
Um planejamento es-
tratégico eficaz vai 

Sete transformações causadas pela 
pandemia dentro das empresas

impactam os negócios X estrutura de comunicação que 
levam ao crescimento.

 6) Reavaliação de custos e reais necessidades - O perfil 
de consumo tem mudado também para as empresas, que ao 
reavaliarem custos e necessidades da nova rotina, muitas 
identificaram gastos desnecessários e possíveis reduções 
de custos a longo prazo, inclusive pelo home office.  

 7) O Velho Novo Digital - Já estamos em meio a transfor-
mação digital há mais de dez anos, mas muitos negócios 
ainda procrastinavam ou nadavam contra a maré. Não se 
trata apenas de estar online, mas ser online. Empresas 
que tinham projetos a longo prazo de: criação de sites, 
canais em redes sociais, implantação de softwares (ERP, 
CRM, CLOUD) e folha de pagamento online, bots de IA, 
tiveram que se adequar da noite para o dia com projetos 
de entregas rápidas. 

(*) - Pedagoga, com especialização em Gestão de Negócios e Marketing 
Digital, é Business Partner da Vendrame Consultores, onde faz a gestão do 
planejamento estratégico, marketing e desenvolvimento dos profissionais.

Raul Canal (*)

“Nada mais será como antes no quartel 
de Abrantes”. 

O calendário gregoriano, de origem 
europeia, mas utilizado oficialmente pela 
maioria dos países na atualidade, foi pro-
mulgado pelo Papa Gregório XIII em 24 
de fevereiro de 1582 e divide a história da 
humanidade em Antes de Cristo e Depois 
de Cristo (A.C. e D.C.). 

Podemos profetizar que o comportamento 
humano também poderá ser dividido pelas 
mesmas siglas A.C. e D.C., que significarão 
“antes da Covid-19” e “depois da Covid-19”. 

Com efeito, muitos hábitos – de consu-
mo, de tratamento, de relacionamentos 
interpessoais, de viagens, de trabalho, de 
educação, de entretenimento e tantos ou-
tros de origem comportamental – sofrerão 
mudanças drásticas e irretrocessíveis após 
a Covid-19 e suas possíveis primas imundas 
(Covid-20, 21, 22...) que, certamente, ainda 
perturbarão a nossa existência e nossa 
fugaz passagem por essa aventura terrena.

As liberdades, garantias e direitos indivi-

duais serão relativizados, notadamente, no 
que se refere à geolocalização das pessoas em 
tempo real. O “Big Brother” de Huxley será 
definitivamente implantado. As pessoas e as 
empresas terão de se reinventar para sobre-
viver, viver e conviver no novo normal que 
se instalará em nosso mundo.Praticamente 
todos os setores da economia serão afetados. 

Talvez o de turismo, sobretudo no que 
concerne à lazer, hotelaria e gastronomia, 
venha a ser o mais prejudicado, fechando 
milhões de postos de trabalho e sepultando 
dezenas de milhares de CNPJs. 

As empresas, especialmente as de transfor-
mação, abandonarão os modelos ‘just in time’ 
para o modelo ‘just in case’. As fortes depen-
dências de mercados internacionais serão 
repensadas.  Os Estados Unidos voltarão a 
ter chão de fábrica para depender menos 
da China e de outros tigres orientais. Há 
uma forte tendência para uma ‘ocidenta-
lização’ de nossas parcerias e adoção de 
um pensamento político nacionalista e 
protecionista. O mercado segurador deverá 
passar por uma drástica transformação. 

Os esforços hercúleos e corporativos 

para ‘preservar a longevidade sustentável 
dos modelos tradicionais e conservadores’ 
não serão suficientes ante a força trans-
formadora do mercado que exigirá novas 
práticas e novos conceitos. 

Nada provoca mais transformações nos 
mercados e nas pessoas do que uma guerra 
ou uma pandemia. Após tais eventos desas-
trosos e catastróficos, as pessoas tendem 
a uma economia solidária e reconstrutiva. 
Nessa senda de mudanças, os seguros do 
tipo ‘peer to peer’, ‘pay per use’, ‘clubes 
de P&I’ e mutualistas deverão se sobrepor 
às matrizes e matizes atuais do mercado 
segurador como um todo.

Os modelos solidários e participativos, 
como o cooperativismo, o associativismo e 
o mutualismo deverão se robustecer e se 
consolidar no mercado brasileiro.

Bem-vindos, novos humanos, ao novo 
mundo que se desenha.

 
(*) - Advogado, especialista em Direito Médico, 

Securitário e da Saúde, escritor e apresentador de 
TV, é presidente da Sociedade Brasileira de Direito 

Médico e Bioética (Anadem).

A economia solidária pós-Covid-19
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