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Comparar-se 
aos outros é 
uma furada!!

Por Octávio Alves Jr.

Empreendedorismo
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Em 1873, Walter Bagehot, fundador da revista The Economist, 
publicou a clássica obra chamada de Lombard Street. Nela, o autor 
descreve o funcionamento do mercado bancário londrino e faz aponta-
mentos importantes sobre as funções que um banco central deve ter. 
De maneira geral, ele se posiciona contra interferências constantes, 
por entender ser comércio bancário uma atividade empresarial como 
qualquer outra.   

Mercado bancário

Grandes transformações, normalmente pedem grandes fatos gera-
dores. é claro que não esperávamos por um evento tão catastrófico 
como uma pandemia para ser o fato gerador da mudança, nem mesmo 
que o custo em termos de vidas fosse tão grande. Acredita-se que a 
grande mudança virá do comportamento das pessoas, mais preocu-
padas com a qualidade de vida, com cidades mais humanas e menos 
poluídas, com pessoas trabalhando mais próximas de suas famílias, 
dentro de suas próprias casas, para empresas em qualquer parte do 
mundo, e principalmente, pessoas sendo contratadas pelo seu talento 
e por suas competências profissionais.   

Empresa e funcionários pós pandemia
Para gerenciar o risco de fraude em uma cadeia de suprimentos, as 

organizações devem implementar as medidas apropriadas para moni-
torar e controlar as atividades operacionais da cadeia de suprimentos. 
Segundo o sócio-líder da prática de compliance da KPMG no Brasil, 
Emerson Melo, isso requer uma abordagem integrada e multifacetada, 
que inclui elementos de prevenção, detecção, resposta a incidentes e 
manutenção do programa.   

Fraudes na cadeia de suprimentos

Freepik

Negócios em Pauta

Potencializando as Vendas
As startups Goomer (www.goomer.com.br/) e Lett 

(https://lett.digital/) firmaram uma parceria para ajudar 
pequenos varejistas a vender pelo WhatsApp por meio 
da plataforma GoomerGo. Com ela, é possível criar uma 
loja virtual em poucos minutos para alavancar as vendas, 
de modo que os comerciantes de bairro possam seguir 
em frente com os seus negócios frente à pandemia da 
Covid-19. O varejista se cadastra na plataforma, seleciona 
quais produtos deseja vender e cria sua loja online.    
Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Webinar gratuito abordará como construir 
um Data Lake na nuvem AWS

@A BRLink vai promover o webinar gratuito “Data Lake na 
AWS: por onde começar?”, em uma conversa exclusiva 

com grandes referências no assunto. Mediada pela CEO da 
BRLink, Rafael Marangoni, a conferência online terá a par-
ticipação do Developer & A.I na BRLink, Rafael Campana, e 
do Big Data e Analytics Specialist Solution Architect na AWS, 
Hugo Rozestraten. No evento, que irá acontecer no dia 15 deste 
mês, às 18h, os palestrantes vão apresentar as principais dicas 
para começar um projeto de Data Lake praticamente do zero. 
Os participantes vão aprender ainda o que é uma cultura de 
dados, por onde começar e porque serviços serverless podem 
ajudar nesse início, além das vantagens, desvantagens e re-
sultados (https://materiais.brlink.com.br/webinar_data_lake). 

 Leia a coluna  completa na página 2

AI/BRLink

Temos visto os debates 
sobre os cuidados com 
a saúde mental de 
profissionais aumentarem 
nos últimos tempos.

Os esforços e dedicação ao tema 
não são por acaso, eles se 

justificam neste delicado momento 
em que as relações de trabalho 
estão tomando novas formas, com 
algumas organizações inclusive 
considerando abrir mão da "antiga" 
rotina empresarial. 

Como tudo na vida, é necessário 
tempo hábil para adaptação - o que 
não foi possível com a pandemia. 
Por isso tem sido ainda mais im-
portante e necessário ampliar o 
debate e os conhecimentos sobre 
as possíveis formas de controlar 
o estresse dos profissionais que 
não tiveram tempo ou estão tendo 
dificuldades para se adaptar à nova 
realidade. 

Desde o ano passado, a Orga-
nização Mundial da Saúde incluiu 
o burnout, que segundo especia-
listas é considerado o nível mais 
exacerbado do estresse, em sua 
lista de doenças relacionadas 
ao trabalho. Segundo pesquisa 
da Isma-BR (representante da 
International Stress Management 
Association), 72% dos brasileiros 
que estão no mercado de trabalho 
sofrem alguma sequela ocasionada 
pelo estresse. Desse total, 32% 
sofreriam de burnout. 

Se antes da pandemia esses 
números já eram alarmantes, o que 
pensar deles neste período de in-
certezas que estamos vivenciando? 

Justamente devido ao momento, 
a atenção ao gerenciamento do 
estresse se faz fundamental agora, 
e o líder precisa estar atento tam-
bém durante o trabalho remoto, 
para evitar problemas futuros e 

Como gerenciar o estresse da equipe 
no trabalho remoto 
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prejuízos aos profissionais de sua 
equipe. 

Mas, como identificar se um 
colaborador está estressado? 
Além de estar presente (mesmo 
remotamente) no dia a dia deste, 
e você pode fazer isso mantendo 
suas reuniões 1:1, você pode 
também, se valer de instrumentos 
psicométricos para apoiá-lo no 
entendimento deste membro do 
seu time. A seguir duas soluções 
que podem contribuir. 

Medir comportamentos é uma 
forma de conhecer melhor as 
pessoas da equipe para dar o 
apoio necessário sempre que algo 
estiver fora da normalidade. O 
comportamento observado obtido 
através da Análise de Perfil Pessoal 
(PPA) pode contribuir muito, pois 
ele fornece uma visão de como as 
pessoas se comportam no trabalho 
e com que conforto ou desconforto 
cada um executa as atividades do 
dia a dia. E hoje estas atividades são 
executadas em um ambiente e com 
uma agenda bastante diferentes. 

Assim podemos identificar na 
análise comportamental das pesso-
as os seguintes comportamentos: 
se estão mais cautelosas com a mu-
dança e se sentem ameaçadas; se 

uma pessoa gerencia suas próprias 
emoções e a dos outros. E na leitura 
de dois dos 15 traços analisados 
neste instrumento, automotivação 
e autoestima, podemos verificar, 
por exemplo, a proatividade dos 
profissionais do time. 

E é importante ressaltarmos 
que medir a proatividade pode nos 
ajudar a responder a pergunta: o 
quão proativo você é e persevera 
em tempos difíceis? Cabe ao líder, 
diante desses dados obtidos com os 
instrumentos, apoiar seus profis-
sionais para serem mais proativos 
ao lidar com o estresse e, diante 
das incertezas, incentivar uma 
mudança na maneira como eles 
lidam com questões que estão fora 
de controle. 

Em resumo, se você preza pela 
felicidade e o bem-estar geral de 
sua equipe, pode adotar em seu 
dia a dia as seguintes estratégias: 
conheça bem cada um de seus 
profissionais; dê o exemplo no 
que se refere a hábitos de trabalho 
saudáveis; analise a carga de traba-
lho, deveres e responsabilidades; 
reflita sobre seu próprio estilo de 
gerenciamento; desencoraje o 
"presenteísmo" em sua equipe; e 
gerencie a saúde mental de seus 
colaboradores enquanto traba-
lham remotamente. 

Pode parecer difícil conhecer 
cada um dos profissionais de sua 
equipe e as demandas impostas às 
suas rotinas no trabalho remoto, 
mas não é. Atualmente existem 
ferramentas que fazem isso por 
você, basta estar aberto e disposto 
a entender como cada integrante 
de seu time está lidando com a 
nova realidade. E lembre-se: o mais 
importante é a felicidade e o bem-
-estar do funcionário, porque quem 
trabalha feliz traz prosperidade a 
qualquer negócio. 

(Fonte: Valéria Pimenta é Pedagoga 
com MBA em Gestão (http://www.

thomasinternational.net/pt-br/)).

Segundo pesquisa 
da Isma-BR 
(representante 
da International 
Stress Management 
Association), 72% 
dos brasileiros que 
estão no mercado 
de trabalho sofrem 
alguma sequela 
ocasionada pelo 
estresse. Desse 
total, 32% sofreriam 
de burnout. 

estão sob pressão, se adotam uma 
postura mais reservada e focada; se 
estão perdendo a confiança interior 
e a capacidade de persuasão; se 
apresentam dificuldades para se 
auto motivar e se estão necessitan-
do de fatores externos para isso. 

Outro instrumento que pode 
contribuir para o entendimento 
desta equipe é o relatório de in-
teligência emocional (TEIQue), 
que por si só já nos mostra como 

TELEATENDIMENTO 
COMEçA A TER 
SEguRANçA 
DE DADOS EM 
AMBIENTES 
DOMéSTICOS

gESTãO DE PROjETOS E COLABORADORES REMOTAMENTE
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Eliminação do HIV
Pesquisadores da Unifesp apre-

sentaram os resultados de um estudo 
sobre o HIV e anunciaram a cura de 
um homem de 34 anos da doença 
apenas com o uso de medicação. 
O feito foi anunciado durante a 23ª 
Conferência Internacional de Aids, 
o maior evento do tipo do mundo, 
e detalhou a descoberta brasileira. 
Esse é o terceiro caso de cura de 
HIV já registrado no mundo, mas 
o primeiro a ser atingido sem o 
transplante de células-tronco ou de 
medula óssea (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/teleatendimento-comeca-a-ter-seguranca-de-dados-em-ambientes-domesticos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-09-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-09-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/comparar-se-aos-outros-e-uma-furada/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/bagehot-os-bancos-centrais-e-a-intromissao-estatal-na-distribuicao-de-lucros/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-que-as-empresas-devem-fazer-com-os-funcionarios-apos-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-prevenir-e-detectar-fraudes-na-cadeia-de-suprimentos/
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Automação viabiliza que bancos 
renegociem contratos em tempo recorde

Com a pandemia da Covid-19 
impactando praticamente todos 
os setores da economia, bancos 

anunciam a renegociação de parcelas de 
contratos junto a clientes em acordos 
firmados para assegurar a sustentabi-
lidade das empresas. Para se ter uma 
ideia, segundo o levantamento parcial 
divulgado pela Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), até abril foram 
contabilizados mais de 2 milhões de 
pedidos de renegociação pelas prin-
cipais instituições financeiras. Neste 
cenário, o desafio imposto aos bancos é 
cumprir o registro de grandes volumes 
de contratos renegociados, em meio ao 
trabalho remoto, com agilidade, sem 
margem de erros e sem prejudicar a 
linha de crédito das companhias.

A tecnologia RPA, ou Robotic Process 
Automation, que automatiza processos 
empresariais por meio de softwares de 
robôs, tem auxiliado os bancos nessa ta-
refa.  É o caso da Volkswagen Financial 
Services cuja área de crédito no Brasil 
já inseriu robôs no processo de renego-
ciação contratual, com potencial para 
reduzir o tempo do trabalho em 50%. 
“Recentemente concluímos a renego-
ciação de mais de 1000 contratos de um 
mesmo cliente, em 05 dias, o que signi-
fica uma economia aproximada de 90 
horas/homem. Saímos de um processo 
manual para uma rotina automatizada, 
com uso de softwares de robôs e que 
mantêm nossos profissionais motivados 
e focados em funções menos operacio-
nais e mais estratégicas”, afirma Kaio 
Bitencourt Armenio da Volkswagen 
Financial Services.

“Nosso objetivo nessa transformação 
digital é atender o cliente com qualidade 
e agilidade frente ao momento de crise 
que vivemos”, diz Leonardo Vieira da 
Rocha head de Crédito da Volkswagen 
Financial Services.

Treinamento e sensibilização – Se-
gundo Cláudia Baroni da Volkswagen 
Financial Services, mesmo antes da 
Covid-19 a Volkswagen Financial 
Services realizou em parceria com 
a UiPath, consultora em RPA e líder 
global na tecnologia, um projeto-piloto 
para registro de contratos com o uso 
da automação. A experiência foi bem 
sucedida e, a partir dela, a empresa 
iniciou uma grande sensibilização 
interna, aberta a todos os profissio-
nais, que explicou o que é o RPA e 

Centro de Excelência em RPA (Coe) 
– O próximo passo da empresa é dar 
continuidade a estruturação do Centro 
de Excelência em Automação (Coe), ou 
RPA, que dará suporte ao desenvolvi-
mento de mais projetos de automação 
a outras áreas do banco. Para tal, a 
LVR proverá treinamentos técnicos aos 
colaboradores dentro das funções de 
multiplicador de RPA e Desenvolvedor 
RPA, descentralizando a automação da 
área de TI.

Para a UiPath, estruturar o Centro de 
Excelência é importante porque ele es-
tabelece as boas práticas da automação; 
engaja diferentes profissionais; ajuda 
a empresa a mensurar os impactos do 
RPA sobre o negócio, e ajuda a esca-
lar a automação a todos os setores da 
companhia com segurança, agilidade e 
eficiência, de forma que, no futuro, cada 
colaborador possa ter o seu próprio 
robô assistente. “Essa é a nossa visão. 
Acreditamos na ideia de um robô para 
cada pessoa, e trabalhamos para per-
mitir que profissionais do mundo todo 
se envolvam no processo de automação 
e se beneficiem do trabalho ao lado de 
robôs todos os dias”, diz Edgar Garcia, 
diretor comercial da UiPath no Brasil. 

A UiPath calcula que para cada US$ 
1,00 investido na plataforma RPA as 
empresas possam alcançar retorno de 
US$ 15 ou mais ainda no primeiro ano de 
trabalho, devido ao aumento de produ-
tividade, satisfação de colaboradores, 
e melhores experiências aos clientes.

São Paulo, quinta-feira, 09 de julho de 2020 Negócios2 Negócios
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“Saímos de um 
processo manual 
para uma rotina 

automatizada, com 
uso de softwares de 

robôs e que mantêm 
nossos profissionais 
motivados e focados 

em funções menos 
operacionais e mais 

estratégicas.”

Pandemia levou instituições financeiras a contabilizar mais de 2 milhões de pedidos de renegociação. 
A Volkswagen Financial Services conseguiu renegociar mais de 1000 contratos graças a RPA - robotic 
process automation.

OpiniãO
A missão é retomar 

o planejamento 
financeiro ainda em 2020

Não resta dúvida, 
2020 ficará conhecido 
como o ano em que o 
mundo parou.

Tudo ficará registra-
do com riqueza de 
detalhes nos jornais, 

conteúdos de redes sociais 
e futuramente nos livros. 
E para contar a história de 
como conseguimos superar 
as adversidades, todos os 
setores da economia estão 
redescobrindo fórmulas, 
refazendo planejamentos 
e medidas para colocar em 
prática um plano “B”, na 
tentativa de amenizar os 
impactos. E também com 
a missão de ajudar os bra-
sileiros, que tiveram suas 
atividades paralisadas, a 
reorganizar o planejamento 
financeiro. 

As mudanças na Previdên-
cia e os juros baixos com os 
cortes da Selic, desperta-
ram o interesse de muitas 
pessoas em tomar conta 
do próprio futuro. Porém, 
o atual momento causou 
uma bagunça nas finanças 
de todos. Segundo o estudo 
do Ipespe, 76% dos entre-
vistados acreditam que essa 
paralização terá efeitos 
negativos nas finanças. E 
já é possível perceber a mu-
dança de comportamento 
do brasileiro que cada vez 
mais busca formas de pou-
par e investir. 

A Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais, 
que ouviu mais de 3,3 mil 
pessoas de todo o país para 
conhecer os hábitos de 
poupança e de investimento 
da população, mostra que, 
para 31% dos entrevistados, 
a compra ou a aquisição do 
imóvel próprio é o princi-
pal objetivo de retorno das 
aplicações financeiras, 11% 
compra de carro, moto ou 
caminhão e 7% quer investir 
no próprio negócio. Cerca 
de 33% conseguem guardar 
o dinheiro, número signifi-
cativamente baixo, mesmo 
assim é possível visualizar 
boas oportunidades de ne-
gócios neste cenário.

Com o aumento da ex-
pectativa de vida e crise 
previdenciária mundial, o 
planejamento financeiro 
está se tornando prioridade 
no orçamento das pessoas 
preocupadas com uma 
vida longa e confortável. O 
estudo global da Schroders 
Investor mostra que a Gera-

ção Milênio (18-37) é a mais 
preocupada em poupar para 
aposentadoria, seguidos 
pela Geração X (38-50), 
pós-guerra (51-70) e silen-
ciosa (mais de 71). Além 
disso, a investigação revela 
que os jovens acreditam 
que podem ser convencidos 
a poupar ainda mais para 
aposentadoria. 

O desafio das marcas 
agora é como se diferen-
ciar e criar um portfólio 
de produtos que atendam 
as necessidades do cliente 
neste momento e também 
pós-pandemia. É necessário 
estar presente no cotidiano, 
estimular o conhecimento 
e se aproximar cada vez 
mais com transparência 
para mostrar possíveis ce-
nários, um árduo trabalho 
de consultoria. Com mais 
conhecimento e informa-
ção o indivíduo tem mais 
confiança para investir e 
comprar. 

É aí que alguns setores 
fizeram a lição de casa e se 
destacam mais por meio do 
conhecimento estimulado. 
Segundo o “Raio X do Inves-
tidor Brasileiro”, em relação 
ao ano anterior, em 2018, 
alguns investimentos se 
tornaram mais conhecidos 
entre os brasileiros. A pou-
pança passou de 31% para 
90%, seguida da compra 
e venda de imóveis, com 
83%, que subiu cinco posi-
ções. A previdência privada 
também subiu de patamar, 
chegando a 67%.

Alguns produtos foram 
impulsionados, por exem-
plo, o sistema de Consórcio. 
O setor fechou 2019 com 
26,5% de alta nos negócios, 
superando a casa dos R$ 
134 bilhões. A expectativa 
é que o segmento continue 
crescendo com demandas 
por financiamentos e per-
formance dos setores de 
imóvel, construção civil, 
serviços e sustentabilida-
de. Outros produtos que 
se destacaram foram os 
fundos de investimentos 
(previdência, crédito, renda 
fixa e variável).

Esse cenário mostra que 
existe um “mar de oportu-
nidades” no meio dessa an-
siedade por conhecimento 
e planejamento. Mas, para 
colher os frutos dessas 
projeções, o relacionamento 
com o investidor torna-se 
cada vez mais importante. 

(*) - É gerente de marketing de 
produto do Porto Seguro Consórcio.

Bruna Norte (*)

News@TI
Registro de direitos autorais com o uso de 
Blockchain

@A Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a Bolsa de Moedas Virtuais 
e Empresariais de São Paulo (Bomesp), por meio de sua divisão 

NIOCERT, firmaram parceria e estão lançando o registro de contratos 
e de direitos de autorais com a tecnologia Blockchain. O registro de 
direitos autorais por meio de Blockchain pretende proteger a produ-
ção intelectual, certificando a autoria ou a titularidade de uma obra, 
assim como contratos para essas produções. Poderão ser registrados 
textos, músicas, fotos, livros, traduções, ilustrações, roteiros, entre 
outras obras artísticas. O serviço já está disponível no site de serviços 
da CBL, pelo link www.registrodireitoautoral.org.br.

Semana da Engenharia Química da UFSCar

@A XVII Se-
mana de En-

genharia Química 
da Universidade 
Federal de São 
Carlos (UFSCar) 
acontecerá entre 
os dias 3 e 7 e 10 
e 14 de agosto, in-
teiramente online 
e gratuita, com o 
tema "Engenharia 4.0: Indústrias de bens de consumo e a susten-
tabilidade". Quaisquer pessoas interessadas podem participar, e as 
inscrições estarão abertas de 10 a 25 de julho, também online. Na 
programação, há palestras sobre avanços tecnológicos que exigem 
adaptações de profissionais de Engenharia, tais como "Indústria 4.0" e 
"Design Thinking". Também há uma série de apresentações com foco 
na formação e na carreira, além da abordagem específica de aspectos 
relacionados à sustentabilidade no ambiente corporativo. Outros 
eventos programados são encontros com estudantes da UFSCar que 
realizam estágio em grandes empresas e conversas com egressos que 
atuam em diferentes campos possíveis para a profissão. Também será 
realizada mostra de trabalhos de Iniciação Científica. A programação 

completa, inscrições e outras informações podem ser acessadas nas 
redes sociais vinculadas ao evento, agregadas em linktr.ee/seq.ufscar..

Lenovo lança monitores profissionais

@A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inteligente, 
anuncia o lançamento dos monitores ThinkVision® S22-e18 e S22-

-e19. Desenvolvidos para uso corporativo, os equipamentos possuem 
resolução full HD de 1920 x 1080 e pixels com visualização de 178°, que 
entregam ao usuário uma experiência imersiva com imagens mais nítidas, 
em uma elegante tela de 21,5” com bordas finas. Seja no escritório ou em 
casa, no trabalho remoto, os novos monitores da linha ThinkVision são 
ideais para aumentar a produtividade, à medida que oferecem entradas 
HDMI e VGA, para serem utilizados tanto como primeiro quanto como 
segundo monitor. Possuem ainda, suporte de inclinação para trabalhar 
de forma mais confortável e compatibilidade VESA, que permite a ins-
talação em diversos tipos de suporte. O modelo S22e-18 conta com a 
tecnologia LTPS, sigla em inglês que significa elevação, inclinação, pivô 
e rotação, também oferece mais opções de ajuste para utilizar o monitor 
com o máximo de ergonomia e conforto (www.lenovo.com).

Cursos de Excel

@Com o distanciamento social e a necessidade de permanecermos em 
casa sempre que possível, muitas pessoas estão aproveitando o tempo 

extra (poupado com o deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa, 
por exemplo) para aprender online. No caso dos profissionais, as novas 
habilidades conquistadas por meio de cursos online podem impulsionar 
os seus trabalhos atuais ou mesmo abrir portas para uma nova carreira. 
Para incentivar esses profissionais a se capacitarem, a Udemy lançou em 
junho a sua primeira campanha publicitária na TV brasileira. O anúncio 
afirma que “novos tempos pedem novas atitudes” e cita algumas das ca-
tegorias muito procuradas pelos alunos da plataforma. Uma delas é a de 
produtividade no escritório, que inclui cursos de Microsoft Excel, como 
de tabelas dinâmicas – além de cursos de Power BI (outro software da 
Microsoft, para análise de negócios) e cursos de análise de dados. Power 
BI, por exemplo, é a habilidade mais demandada por pessoas e empre-
sas no Brasil em 2020, de acordo com o relatório Top 10 Skills in 2020, 
publicado pela Udemy no começo do ano (https://www.udemy.com/pt/).

ricardosouza@netjen.com.br
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Edgar Garcia é diretor comercial da UiPath no Brasil.

incentivou todas as áreas a refletirem 
sobre como a automação, ou o uso de 
robôs assistentes, poderia melhorar 
a eficiência do trabalho e da entrega 
ao cliente. “Agora, para os mais de 
120 colaboradores que participaram 
dos workshops, contar com um robô 
assistente é uma hipótese possível; 
trata-se de uma mudança de mindset”, 
explica Ailson Saraiva da Costa, da 
Volkswagen Financial Services.

Com a chegada da pandemia criou-se 
a necessidade de agilizar o processo de 
renegociação de milhares de contratos 
e fez com que o setor conduzisse o 
primeiro projeto em RPA da empresa, 
com o apoio da UiPath que deverá ser 
entregue até o final deste mês.

Serviço financeiro 100% 
Open Banking para público PJ
O banco digital BS2 e a 

Contabilizei, o maior escritó-
rio de contabilidade do país 
e pioneira a digitalizar os 
processos contábeis, anun-
ciaram hoje uma parceria, via 
Open Banking, inédita para 
o mercado Brasileiro. Nela, 
todas as milhares de empre-
sas abertas mensalmente 
pela Contabilizei e clientes 
já atendidos pela startup, 
terão direito a uma conta 
digital BS2, aberta automa-
ticamente, sem necessidade 
de novos cadastros ou upload 
de documentos. A ideia é 
reaproveitar todo o proces-
so de "onboarding" feito na 
Contabilizei para a abertura 

da empresa e utilizá-lo (com 
o consentimento do cliente) 
automaticamente para a 
abertura da conta digital. As-
sim a empresa já nasce com 
conta e pode, por exemplo, 
emitir notas e receber paga-
mentos imediatamente.

No mercado, entretanto, a 
abertura de uma conta pessoa 
jurídica nem sempre é rápida, 
tampouco garantida. Sócios 
da empresa precisam enviar 
muitos documentos (alguns 
que podem inclusive estar 
em processo de confecção) e 
muitas instituições simples-
mente não aceitam empresas 
criadas recentemente e sem 
histórico de faturamento.
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D - Inovação no Varejo
Está em desenvolvimento, pela CDL Porto Alegre, um programa de 
inovação para conectar startups de todo o Brasil ao setor do varejo. A 
iniciativa propõe uma transformação 360° do mercado varejista com 
um olhar para o futuro a partir da implementação de soluções que 
qualifiquem e desenvolvam empresas para superar desafios que, nesse 
período de incertezas, é fundamental para preparar as empresas ao 
novo momento que virá. O programa já conta com inscritos de diversos 
polos tecnológicos do País. Além da possibilidade de aceleração, as 
startups selecionadas receberão prêmios de até R$ 30 mil. Inscrições 
até o próximo dia 17 em: (www.cdlpoa.com.br). 

E - Testes Remotos 
Fabricante de soluções de processamento e envase de alimentos e be-
bidas, a Tetra Pak lançou um tour virtual pelo seu Centro de Inovação 
ao Cliente como forma de estimular a cocriação e a inovação no setor. 
A ferramenta apresenta toda a estrutura do local e simula a mesma ex-
periência vivenciada pelos clientes em visitas presenciais. Com o apoio 
da ferramenta, clientes podem conhecer novos modelos de embalagens, 
trabalhar em protótipos e acelerar o desenvolvimento de novos produtos. 
Os testes na planta piloto têm acontecido de forma remota, com clientes 
enviando os ingredientes e indicando as etapas de processamento que 
devem ser seguidas, enquanto especialistas da Tetra Pak executam os 
testes no local (www.tetrapak.com.br).

F - Realidade Digital
O Zendesk Showcase Brasil, maior evento de customer experience da 
empresa fora dos Estados Unidos, discutirá o novo comportamento 
do consumidor, a evolução das relações entre marcas e pessoas, e as 
tendências em experiência do cliente. Marcado para 20 de agosto, a 
partir das 14h, será totalmente virtual, seguindo a estratégia global da 
empresa em migrar seus eventos para o mundo digital desde o início 
do ano, como forma de se adaptar ao novo cenário global. Serão 13 
palestras e painéis divididos em 3 trilhas simultâneas, relacionadas aos 
mais recentes avanços tecnológicos em CX e CRM, e com a participa-
ção de executivos de destaque no Brasil e no mundo. Inscrições e mais 
informações: (https://zendeskshowcase.com/br/).

A - Profissionais com Deficiência
A MRV, plataforma líder em soluções habitacionais, está com 
oportunidades de emprego abertas, em São Paulo, para pessoas 
com deficiências ou reabilitados do INSS. No total, são 40 vagas 
disponíveis para atuar como pedreiro, eletricista, auxiliar de lim-
peza, ajudante de limpeza, pintor, carpinteiro e servente. Além 
do salário compatível com a vaga, as oportunidades oferecem 
benefícios como vale alimentação e vale transporte. A data para 
inscrição vai até o próximo dia 15, e os interessados deverão 
encaminhar currículo e laudo médico para o e-mail: (arianne.
souza@mrv.com.br). 

B - Startups Connected 
A 5ª edição do Programa Startups Connected, que busca promover o 
desenvolvimento de novos negócios entre grandes empresas e star-
tups do Brasil e da Alemanha, está com inscrições abertas. Iniciativa 
da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo, 
o programa reúne anualmente grandes empresas que buscam por 
startups aderentes aos seus desafios. No certame, a startup melhor 
avaliada em cada desafio será selecionada para participar do progra-
ma de aceleração, no qual deverá desenvolver um projeto-piloto em 
conjunto com a empresa-âncora. Inscrições e mais informações pelo 
site (www.startupsconnected.com.br).

C - Atualização Terapêutica 
Estão abertas as inscrições para o II Masterclass de Atualização 
Terapêutica, evento organizado pelo Centro de Estudos Paulista 
de Psiquiatria, que abriga médicos do Departamento de Psiquiatria 
da EPM/Unifesp, que será realizado entre os dias 31 de julho e 2 
de agosto, 100% online. A programação do evento, que tem como 
público-alvo alunos de graduação e profissionais da área da saúde, 
vai proporcionar aos participantes 30 horas de transmissão de 
atualização terapêutica em tempo real, com um corpo docente de 
altíssimo nível, com dezenas de profissionais considerados referência 
na área de psiquiatria. Os participantes poderão interagir e tirar suas 
dúvidas ao vivo. Inscrições e mais informações: (https://www.cepp.
org.br/masterclass2020/). 

G  - Testes a Domicílio
A rede de centros médicos dr.consulta e o Helpie, que conecta consumi-
dores e fornecedores de serviços por meio da web e aplicativos móveis, 
firmaram parceria e criaram o movimento ‘Testa SP’ para realizar testes 
rápidos de detecção da presença de anticorpos contra o Coronavírus em 
colaboradores de empresas de São Paulo, que podem fazer o pedido pelo 
site (www.helpie.com.br), que direciona o profissional de saúde especia-
lizado mais próximo por meio de geolocalização. Após a solicitação, os 
kits de aplicação dos testes rápidos são entregues aos “Helpers”, como 
são chamados os profissionais cadastrados para fazer o atendimento, 
entre técnicos de enfermagem, farmacêuticos, médicos e biomédicos. 

H - Educação no Brasil 
Com o objetivo de apontar caminhos e soluções para os principais desafios 
da vida escolar no Brasil pós-Coronavírus, entre os próximos dias 13 e 
19 será realizado o Educa Week 2020, considerado o maior e principal 
evento da área da Educação do País. Em sua quinta edição, o Educa 
Week será totalmente on-line e gratuito. No total, serão realizados mais 
de 30 painéis com a participação de 70 especialistas, entre líderes do 
setor, autoridades e educadores, que vão debater o futuro da educação 
no Brasil, além de compartilhar experiências de sucesso de ensino e 
aprendizagem na pandemia. Para acompanhar o evento, que acontece 
durante uma semana inteira e é aberto a toda a população, basta acessar 
(www.educaweek.com.br).

I - Qualidade do Solo
Pesquisadores estão enterrando saquinhos de chá para avaliar a qualidade 
do solo em sistemas produtivos. Trata-se de uma metodologia holandesa 
chamada Tea Bag Index e está sendo usada por cientistas da Embrapa 
Pecuária Sudeste em parceria com o Departamento de Ciências Ambien-
tais da UFSCar. A técnica permite acompanhar a taxa de decomposição 
da matéria orgânica contida em cada saquinho e comparar esse valor 
entre os diferentes sistemas produtivos. “Em geral, quanto mais o solo 
decompõe matéria orgânica, mais qualidade ele tem. É sinal de que a 
comunidade microbiana está funcionando”, explica o professor da UFS-
Car Marcel Tanaka. Saiba mais em: (http://www.teatime4science.org/).

J - Ajuda aos Pequenos
A Marfrig, maior fabricante global de hambúrgueres e segunda principal 
produtora de carne bovina do mundo, lançou oo programa #TMJMarfrig, 
cujo foco é apoiar mais de 5 000 micro e pequenos empreendedores do 
segmento de food service, formado por bares, restaurantes, lanchonetes, 
padarias e churrascarias. A Marfrig investirá cerca de 50 milhões de 
reais para ampliar o prazo de vencimento das faturas e aumentar, em 
até três vezes, o limite de crédito para compras de clientes parceiros. 
Estabelecimentos interessados devem procurar a área comercial de 
food service da companhia.

Como o Coronavírus 
mudou o olhar para o 
mercado de logística

A pandemia do novo 
Coronavírus provocou 
um aumento na 
demanda de entregas 
de diferentes tipos de 
produtos: alimentos 
prontos, itens de 
supermercado, 
remédios e presentes, 
entre outros

A alta procura pelos 
serviços de entrega 
tem impactos na in-

fraestrutura e na força de 
trabalho em diversos estabe-
lecimentos no mundo. Para 
a grande maioria das em-
presas no Brasil, incluindo 
as consideradas essenciais 
pelo governo, o serviço de 
entregas tornou-se a única 
maneira possível de manter 
os negócios funcionando. 
Por esse motivo, quando 
propomos a discussão sobre 
o “novo normal”, depois da 
pandemia, a expectativa é 
que a maior demanda pelo 
delivery permaneça. 

Acredito que, durante a 
pandemia, ficou claro que 
qualquer produto pode ser 
entregue. Isto não quer 
dizer, entretanto, que es-
truturar uma estratégia de 
logística seja uma tarefa fá-
cil. Muitos empresários que 
‘resistiram’ a entregar seus 
produtos antes do isolamen-
to tiveram que rapidamente 
procurar alternativas para 
continuar funcionando. 

Vivemos uma verdadeira 
mudança no comporta-
mento do consumidor. Tal 
transformação impacta toda 
a cadeia produtiva, pois o 
fato de os consumidores 
estarem evitando as com-
pras em lojas físicas não 
quer dizer que o consumo 
diminuiu - ele apenas migrou 
para o e-commerce. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, 
a demanda cresceu tanto 
que alguns dos maiores 
players de vendas online 
alertaram sobre possíveis 
atrasos e indisponibilidade 
do delivery no mesmo dia 
ou no dia seguinte à compra. 

Mas em meio às incerte-
zas, podem existir muitas 
oportunidades. Uma pesqui-
sa do Business Continuity 

Institute descobriu que mais 
de dois terços (69%) das 
empresas não conhecem 
todos os estágios da cadeia 
logística de seus produtos, 
o que pode levar a dificul-
dades no planejamento e 
na reação a situações atípi-
cas, como a pandemia que 
estamos vivendo ou crises 
econômicas localizadas. 

Com isso, as pequenas e 
médias empresas (PMEs) 
estão em posição vantajosa 
porque podem dinamizar 
rapidamente, aproveitando 
a tecnologia existente e 
adaptando-se às mudanças 
mais facilmente. 

A verdade é que as neces-
sidades do mercado estão 
mudando e os serviços de 
entrega precisam se adap-
tar rapidamente às novas 
demandas, especialmente 
agora, pois a segurança no 
transporte de produtos é 
primordial. 

Além dos custos mais 
acessíveis, a eficiência ga-
nhou um papel mais impor-
tante do que nunca. Com 
isso, a implantação de servi-
ços de entrega terceirizados 
pode ser uma opção capaz 
de manter os custos baixos. 
Acredito que, da mesma 
forma que foi difícil prever 
as medidas para controlar a 
crise, prever as circunstân-
cias pós-Coronavírus não é 
uma tarefa exata. 

No entanto, há algumas 
tendências que devem se 
fortalecer, como, por exem-
plo, a criação de empre-
sas de qualquer setor que 
funcionarão apenas como 
delivery. Por praticidade 
e também por segurança, 
cada vez mais os consumi-
dores irão adotar práticas 
cotidianas online, sem sair 
de casa. E, como vivemos 
uma época volátil, incerta, 
complexa e ambígua, todos 
os empreendedores devem 
ficar atentos a mudanças 
no seu modelo de negócios. 

Quem estiver mais pre-
parado para as mudanças 
terá mais oportunidades de 
crescimento. 

(*) - Formado em Gestão de Negócios 
e Negócios Internacionais, 

é diretor regional de Lalamove 
na América Latina 

(http://www.lalamove.com/brasil/home).

Albert Go (*)

Mantida a base de 
comparação, os pe-
didos de recupe-

ração judicial, as falências 
decretadas e as recupe-
rações judiciais deferidas 
aumentaram 82,2%, 93,0%, 
e 103,3%, respectivamente. 
No primeiro semestre ape-
nas as falências decretadas 
registraram resultado nega-
tivo, com redução de 14,5% 
contra o mesmo período do 
ano passado. 

Por outro lado, os pedi-
dos de falência avançaram 
34,2%, os pedidos de recu-
peração judicial 32,8% e 
as recuperações judiciais 
deferidas 45,3%, mantida 
a base de comparação. 
Da mesma forma, na va-

A tendência é de que as empresas continuem apresentando piora 
nos seus indicadores de solvência.
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No consignado, o consumidor acaba voltando a recorrer a outro 
tipo de crédito, mantendo um circulo vicioso.
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Clientes bancários superendividados nem sempre tornam-
se inadimplentes, mas vivem em um ciclo vicioso de tomar 
mais crédito para conseguir pagar os empréstimos antigos e 
manter as contas em dia. A avaliação é de especialistas que 
participaram de seminário virtual para debater os resultados 
do Relatório de Endividamento de Risco no Brasil, elaborado 
pelo Banco Central (BC).

No Brasil, a população com carteira de crédito ativa atingiu 
85 milhões de tomadores em dezembro de 2019. Desse to-
tal, 5,4% ou 4,6 milhões de tomadores estavam em situação 
de endividamento de risco, ou seja, devem às instituições 
financeiras mais do que podem pagar. O BC destaca que a 
população de renda média – entre R$ 2 mil e R$10 mil – e com 
idade acima de 54 anos é financeiramente mais vulnerável. 

No relatório o BC define como superendividamento “o 
resultado de um processo no qual indivíduos se encontram 
em dificuldade de pagar suas dívidas a ponto de afetar de 
maneira relevante e duradoura seu padrão de vida”. A juíza 
Caroline Santos Lima, do TJDFT, destacou que cidadãos 
com renda alta são os que mais acionam a Justiça, mas o 
superendividamento atinge a todas as classes sociais“.

A defensora pública Patrícia Cardoso Maciel Tavares, da 
Defensoria Pública do Rio de Janeiro, disse que o superen-

Pedidos de falência 
subiram 28,9% em junho
Os pedidos de falência voltaram a subir e registraram alta de 28,9% em junho, na variação mensal, 
segundo dados com abrangência nacional da Boa Vista

meses, apesar das falências 
decretadas ainda registra-
rem queda, já se nota um 
aumento nos pedidos de 
falências, refletindo as difi-
culdades que as empresas 
encontraram em manter 
suas atividades nesse 1º 
semestre. Ademais, com 
os impactos econômicos 
causados pela chegada do 
novo Coronavírus, e como 
já observado na análise 
mensal, a tendência é de 
que as empresas continuem 
apresentando piora nos seus 
indicadores de solvência du-
rante o período mais agudo 
da crise.

Fonte e mais informa-
ções: (www.boavistaservi-
cos.com.br).

riação acumulada em 12 
meses apenas as falências 
decretadas apresentaram 
queda em junho (-6,5%). 
Já os pedidos de falência 
subiram 28,8%, assim 

como os pedidos de recu-
peração judicial (28,2%) e 
as recuperações judiciais 
deferidas (37,4%).

De acordo com os resul-
tados acumulados em 12 

Superendividamento afeta 
de forma duradoura qualidade de vida

dividamento geralmente começa com dívidas no cartão de 
crédito, cheque especial e crédito direto ao consumidor com 
débito em conta. “Como são linhas de crédito mais caras, 
o cliente acaba sendo aconselhado a trocar por dívida mais 
barata e aí troca por consignado”, disse. E como as parcelas 
do consignado são descontadas do salário, o consumidor 
acaba voltando a recorrer a outro tipo de crédito, mantendo 
um circulo vicioso (ABr).

O IPC-S de 07 de julho de 2020 subiu 
0,50%, ficando 0,14 ponto percentual 
(p.p) acima da taxa registrada na última 
divulgação. Nesta apuração, sete das oito 
classes de despesa componentes do índi-
ce registraram acréscimo em suas taxas 
de variação. A maior contribuição partiu 
do grupo Educação, Leitura e Recreação 
(-0,40% para 0,08%). Nesta classe de des-
pesa, cabe mencionar o comportamento do 
item passagem aérea, cuja taxa passou de 

1,37% para 9,93%. 
Também registraram acréscimo em suas 

taxas de variação os grupos: Transportes 
(1,05% para 1,33%), Habitação (0,00% 
para 0,13%), Saúde e Cuidados Pessoais 
(0,18% para 0,31%), Comunicação (0,88% 
para 0,93%), Alimentação (0,57% para 
0,60%) e Despesas Diversas (0,19% para 
0,23%). 

Nestas classes de despesa, vale desta-
car o comportamento dos itens: gasolina 

(3,28% para 4,01%), tarifa de eletricidade 
residencial (-1,17% para -0,59%), artigos 
de higiene e cuidado pessoal (-0,72% 
para -0,42%), mensalidade para TV por 
assinatura (0,93% para 1,28%), frutas 
(-0,43% para 0,60%) e cigarros (-0,49% 
para -0,01%). Em contrapartida, o grupo 
Vestuário (0,08% para -0,31%) apresentou 
recuo em sua taxa de variação. Nesta classe 
de despesa, vale citar o item roupas (0,14% 
para -0,33%) - (AI/FGV). 

Inflação pelo IPC-S inicia julho com avanço para 0,50%
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Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCOS AnTOnIO SILVA DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de 
jardinagem, estado civil: solteiro, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 
13/11/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Cicero 
dos Santos e de Rilzia Cleide da Silva. A pretendente: DAIAnE FLOR DA SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Flor 
da Silva e de Lidia Ferreira.

O pretendente: WELLInGTOn DE OLIVEIRA MIRAnDA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmane Lima Miranda e de Marilene 
Andreza de Oliveira. A pretendente: FABIAnA DE OLIVEIRA FIGuEIREDO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/2000, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Fabio dos Santos Figueiredo e de 
Katiana Inacia de Oliveira.

O pretendente: FELIPE SOARES, profissão: copeiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 20/05/1984, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Esmeralda Soares. A pretendente: ROzAnA DA SILVA, profis-
são: gari, estado civil: divorciada, naturalidade: São João de Meriti, RJ, data-nascimento: 
18/06/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria José 
da Silva.

O pretendente: FELIPE HEnRIquE RAMOS COSTA, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juarez Domingos Costa e de Nilza 
Henrique Ramos Costa. A pretendente: ALESSAnDRA SAnTAnA DA SILVA, profissão: 
lactarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Alves da Silva e de 
Adriana Santana Martins.

O pretendente: DIEGO AuGuSTO DE SOuzA, profissão: encarregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jackson Miranda de Souza e de Luzia de 
Fátima Augusto. A pretendente: HELLEn RODRIGuES CHAVES, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1995, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Rodrigues Chaves e 
de Cleide Rodrigues Gaia Chaves.

O pretendente: MAnOEL JOãO DA SILVA, profissão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Buenos Aires, PE, data-nascimento: 16/07/1964, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João José da Silva e de Josefa 
Maria da Silva. A pretendente: MARIA ELIAnA BEnA DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Jucás, CE, data-nascimento: 16/09/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Almeida da Silva 
e de Antonia Bena da Silva.

O pretendente: MAuRO VIEIRA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1966, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Javes Vieira e de Maria Doralice Vieira. A pretendente: TEREzInHA 
APARECIDA DE ASSIS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Cambé, 
PR, data-nascimento: 08/01/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Maria Ozenir de Assis.

O pretendente: JOSé CARLOS nASCIMEnTO SILVA, profissão: armazenista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Poções, BA, data-nascimento: 14/05/1980, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Nascimento da 
Silva e de Maria de Lourdes Nascimento Silva. A pretendente: ROSELI BARROS 
DO nASCIMEnTO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1972, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Damião do Nascimento e de Lindinalva Barros do 
Nascimento.

O pretendente: REnATO DOS SAnTOS BARBOSA, profissão: analista de suporte, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Dionizio Barbosa e de 
Rosangela Aparecida dos Santos. A pretendente: BRunA LEITE DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Antonio da Silva 
e de Cleusa Bacagini Leite da Silva.

O pretendente: ARISTEu FAuSTInO PEREIRA, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santa Cruz do Rio Pardo, SP, data-nascimento: 
02/06/1954, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente 
Faustino Pereira e de Josefa Rodrigues. A pretendente: ELEnICE GOnçALVES 
PEREIRA, profissão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 22/10/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francisco de Assis Gonçalves de Medeiros e de Diomá Gusmão de 
Medeiros.

O pretendente: RODRIGO LAuREnCIO DA SILVA, profissão: técnico de segurança do 
trabalho, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Nogueira da Silva e 
de Edileuza Laurencio da Trindade. A pretendente: SuzAnnE CAROLInE CAMACHO 
ROCHA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Silvio Rocha e de Luciene Camacho Rocha.

O pretendente: PEDRO IRAPuI InáCIO PEREIRA, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1963, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Asterio Inácio Pereira e de Dora 
de Oliveira Pereira. A pretendente: TALITA OLIVEIRA GOMES, profissão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 12/04/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vilebaldo Rodrigues Gomes 
e de Maria do Rosario Oliveira Pereira.

O pretendente: DOuGLAS WILLIAM DE ALMEIDA SAnTOS, profissão: açougueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Ferreira dos Santos e de 
Josineide de Almeida. A pretendente: AnA PAuLA LEOnISIA DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Euzebio da Silva e 
de Leonisia Rodrigues da Silva.

O pretendente: HAMILTOn JOSé DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 06/08/1978, residente 
e domiciliado em Serrana, SP, filho de Antonio José de Oliveira e de Benedita José de 
Oliveira. A pretendente: MARIA CAROLInA DE LIMA BARROS, profissão: doméstica, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1978, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio de Lima e de Vera 
Lucia de Lima.

O pretendente: nELSOn ROSSATO, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1956, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ernesto Rossato e de Ida Rossato. A pretendente: LOuRDES 
SAnTAnA SODRé, profissão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 21/09/1959, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de João Evangelista Sodré e de Emiliana Santana.

O pretendente: CAIO CARnAuBA DA SILVA, profissão: confeiteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Carnauba da Silva e de 
Josilene Cirilo da Silva. A pretendente: DAIAnE XAVIER DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Xavier dos 
Santos e de Rejane Maria da Silva.

O pretendente: ELIAS APARECIDO DE SOuzA, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Mendes de Souza e de Beatriz Francisca da 
Conceição Souza. A pretendente: AnDRESSA VIEIRA ARquIAS nASCIMEnTO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/12/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Arquias 
Nascimento e de Cristiane de Jesus Vieira.

O pretendente: FABIAnO VITuRInO DOS SAnTOS, profissão: raspador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 03/10/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilton Jorge dos Santos e de Valci 
Vieira Viturino. A pretendente: JHEnIFFER IOLAnDA EnGE MADEIRA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Castilho Madeira 
e de Erica Iolanda Enge Oliveira.

O pretendente: FELIPE MOREnO HInTz, profissão: auxiliar de montagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1998, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Edson Carlos Hintz e de Cristiane 
Moreno. A pretendente: MELISSA DOS SAnTOS AnTOnIASSI DA SILVA, profissão: 
consultora de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 25/07/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Decio 
Antoniassi da Silva e de Denise dos Santos Antoniassi da Silva.

O pretendente: ELIuDE ALVES MIRAnDA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 19/01/1982, residente e domiciliado 
em Feira de Santana, BA, filho de Silvestre Teles Miranda e de Maria Risolêta Alves Miran-
da. A pretendente: EDILEnE LEAL OLIVEIRA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Sena Oliveira e de Maria de Fátima Leal Oliveira.

O pretendente: MARIAnO JOSé DA SILVA FILHO, profissão: azulejista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mariano José da Silva e de Jesuina Angélica 
de Jesus Silva. A pretendente: SARA LuCIEnE SOuzA DA SILVA, profissão: analista 
contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Alves da Silva e de 
Gizele Cristina de Souza Silva.

O pretendente: FELIPE nETO DA SILVA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 28/03/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Neto da Silva e de Maria 
Irenilda Silva Pereira. A pretendente: nADIELE ESTEVES DO CARMO, profissão: bio-
médica, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 21/03/1990, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Ismael José do Carmo e de Fatima 
Rosa Esteves do Carmo.

O pretendente: LuCAS AuGuSTO DOS SAnTOS, profissão: promotor de vendas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/11/1999, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Valdemir Pereira dos Santos e de Leonidia Marcelino 
dos Santos. A pretendente: KATHREIn SILVA CARVALHO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 21/07/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jacenilson Santos de Carvalho e de 
Queli Cristina da Silva.

O pretendente: AnDERSOn GuILHERME DA SILVA, profissão: oficial de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 18/02/1998, residente 
e domiciliado em Poá, SP, filho de Luiz Gomes da Silva e de Raimunda Guilherme de 
Freitas. A pretendente: VAnESSA DOS SAnTOS SAnTIAGO, profissão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Xique-Xique, BA, data-nascimento: 22/05/1998, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Rodrigues Santiago e 
de Consuelo Alves dos Santos.

O pretendente: ARTHuR APARECIDO ALMEIDA DE SOuzA, profissão: analista téc-
nico, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Antonio de Souza e de 
Laura Cruz de Almeida de Souza. A pretendente: KARInA DE SOuzA ALBuquERquE, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/07/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Cavalcanti 
de Albuquerque Neto e de Maria Cristina de Souza Albuquerque.

O pretendente: DIOGO SOARES OLIVEIRA, profissão: soldador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 29/01/1988, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Pedro Lima Oliveira e de Eni Oliveira. A pretendente: LARISSA 
FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Leandro Ferreira dos Santos e de Carla Camila Ferreira dos Santos.

O pretendente: AnDERSOn HEnRIquE DE AMORIM, profissão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 05/03/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos de Amorim e de Anita 
Jesus de Amorim. O pretendente: CLEITOn ALVES DA SILVA, profissão: técnico 
de enfermagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/12/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Messias 
da Silva e de Rita Alves de Oliveira.

O pretendente: JOSE SERGIO FERREIRA DO nASCIMEnTO, profissão: comprador, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alonso Barbosa do Nascimento 
e de Maria de Fatima Ferreira do Nascimento. A pretendente: AnDRéA CRISTInA DA 
COSTA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/01/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Gilson Roberto da Silva e de Sueli Aparecida da Costa.

O pretendente: WILLIAn CARDOSO DE SOuzA, profissão: promotor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Bispo de Souza e de Maria Aparecida 
Cardoso de Sousa. A pretendente: GABRIELA DA SILVA FERREIRA, profissão: auxi-
liar de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
24/07/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Mário Ferreira Júnior e 
de Laudeci Lourdes da Silva.

O pretendente: CARLOS HEnRIquE SIMAS DE SOuzA, profissão: controlador 
de acesso, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/05/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Simas 
de Souza. A pretendente: BRunA BATISTA FERREIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1998, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Angelinda Batista Ferreira.

O pretendente: DIEGO ROCHA DE OLIVEIRA, profissão: técnico de operações, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1994, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Paulo de Oliveira e de Elizabete Santos 
da Rocha. A pretendente: ALInE ALVES DE OLIVEIRA, profissão: assistente opera-
cional, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Donizete Alves de Oliveira 
e de Jeane Maria da Silva.

O pretendente: MAuRíCIO CéSAR SAnTOS GREGORIO, profissão: operador de tele-
marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Antonio Gregorio e 
de Ivaneide Alves dos Santos Gregorio. A pretendente: MELISSA DA SILVA VELOSO, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 22/05/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Carlos Roberto Veloso Júnior e de Maria Eliane da Silva.

O pretendente: DAnIEL PEIXOTO DE AnDRADE, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1974, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Felicio Peixoto de Andrade e de Ilda Batista 
de Andrade. A pretendente: ELAInE MOREIRA DE PAuLA, profissão: gerente, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1975, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Antonio Manoel da Silva e de Zilda Moreira Silva.

O pretendente: LuAn FELIPE PIRES OLIVEIRA DA COnCEIçãO, profissão: super-
visor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de André Oliveira da Conceição 
e de Lucineia Pires da Silva. A pretendente: AnA KAROLAynE DOS SAnTOS SILVA, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/04/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Luiz 
da Silva e de Maria Marilene dos Santos.

O pretendente: DEnIS CESAR DA SILVA, profissão: assistente de produto, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José João da Silva e de Mariza 
Aparecida Calado da Silva. A pretendente: RAquEL MuRIELLI DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Eduardo Domingos 
da Silva e de Eliane Rufino Murielli.

O pretendente: VALMIR RODRIGuES PInHO, profissão: pintor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Pedra Branca, CE, data-nascimento: 08/12/1989, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Ferreira Pinho e de Maria Rodrigues 
de Andrade Pinho. A pretendente: PAuLIAnA LIMA DA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Buique, PE, data-nascimento: 21/11/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Lima da Silva e 
de Maria do Rosario Silva.

O pretendente: GuILHERME REnDA CORREA, profissão: pizzaiolo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/2000, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de William Correa e de Patricia Renda. A pretendente: 
ALLIny APARECIDA DA SILVA GOMES, profissão: ajudante de cozinha, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/2000, residente e 
domiciliada nesta Capital, SP, filha de Claudio da Silva Gomes e de Cláudia Aparecida 
da Costa Gomes.

O pretendente: AnDERSOn ARLInDO DE OLIVEIRA JúnIOR, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anderson Arlindo de Oliveira e de 
Viviane Cristina da Silva Duarte. A pretendente: yASMIM VITÓRIA MOuRA DE PAuLA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudinei 
Santos de Paula e de Adriana Jesus Moura de Paula.

O pretendente: uEDSOn JOSE DA SILVA SAnTOS, profissão: instrutor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Teófilo Otoni, MG, data-nascimento: 16/04/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Vicente da Silva e de Maria de 
Fatima Jose da Silva. A pretendente: AnA PAuLA PInHEIRO DE AzEVEDO, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 17/02/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Israel 
Francisco do Prado Azevedo e de Maria Aparecida Pinheiro Azevedo.

O pretendente: MARCELO SAnTAnA VILLAnOVA, profissão: técnico de laboratório, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 05/08/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Villanova e de Gilsa Biten-
court Santana. A pretendente: nADJA BARRETO DE MATOS, profissão: enfermeira, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelicio Barreto de Matos e de Izabel 
da Silva Matos.

O pretendente: JOSé APARECIDO IzIDRO PEREIRA, profissão: segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nova Olinda, PB, data-nascimento: 15/03/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Izidro Pereira e de Maria dos 
Santos. A pretendente: SAMIRA VALERIA FOnSECA SILVA, profissão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 16/06/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Silva e de 
Cleide Eugenia dos Santos.

O pretendente: nIVALDO MAnOEL DA SILVA, profissão: ajudante de cozinha, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São José da Tapera, AL, data-nascimento: 21/08/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Cirilo da Silva e de 
Alice Maria de Jesus Silva. A pretendente: LEnILDA MARIA DOS SAnTOS SILVA, 
profissão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: Garanhuns, PE, data-nas-
cimento: 14/12/1961, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Deocrécio Pedro da Silva e de Maria Eduardo dos Santos Silva.

O pretendente: WESLLEy CéSAR DA SILVA ARRuDA, profissão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo César Alves de Arruda e 
de Simone da Silva Barbosa Alves de Arruda. A pretendente: FERnAnDA FERREIRA 
RODRIGuES, profissão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Renato Rangel Conceição Rodrigues e de Sandra da Silva Ferreira.

O pretendente: PAuLO RICARDO DA SILVA PEREIRA, profissão: borracheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldo Pereira e de Andrea Regina 
da Silva Pereira. A pretendente: JAquELInE DA SILVA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nilda da Silva Floriano.

O pretendente: WESLEy HEnRIquE ROSáRIO DA SILVA, profissão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Henrique da Silva e de Damiana 
da Conceição do Rosário Silva. A pretendente: JAquELInE DAnIELE SOuzA nEVES, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Roberto 
das Neves e de Eliana de Souza.

O pretendente: PAuLO SERGIO DA SILVA RIBEIRO, profissão: auxiliar de almoxa-
rifado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Ribeiro dos Santos 
e de Ilda Borges da Silva. A pretendente: AMAnDA DE LIMA RODRIGuES, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos de Souza Almeida 
Rodrigues e de Vanilma Lobato de Lima Silva.

O pretendente: AnDERSOn DA SILVA, profissão: instalador automotivo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1977, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Sebastião Ferreira da Silva e de Antonieta Rodrigues 
da Silva. A pretendente: KELLy DE SOuzA PEREIRA, profissão: auxiliar geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 20/05/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Firmino Pereira e de 
Iraci Caetano de Souza Pereira.

O pretendente: JEFERSOn DE LAnA COSTA, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1989, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Dornelas Costa e de Izabel de 
Lana Costa. A pretendente: DEBORA DE PAuLA SOuzA SAnTOS, profissão: por-
teiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ney Souza Santos e 
de Divina Inocencio de Paula.

O pretendente: ALEX DA SILVA, de nacionalidade brasileira, analista de regulatórios, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Maria José da Silva. A pretendente: AnA EMILIA zOéGA, de nacio-
nalidade brasileira, bancária, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/08/1963), 
residente e domiciliada em São Vicente, SP, filha de Luiz Guilherme Zoéga e de Horinha 
Gomes Zoéga.

O pretendente: RAPHAEL MASSARu SASSAKI, de nacionalidade brasileira, bancário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/09/1982), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Yutaka Sassaki e de Takako Matsubayashi Sassaki. A pretendente: 
JESSICA ALInE FRAnCO FRAzãO, de nacionalidade brasileira, aeroviária, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/09/1985), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Yaramar Franco Frazão.

O pretendente: zEnILSOn MAnuEL DIOGO, de nacionalidade angolana, estudante, 
solteiro, nascido em Luanda - Angola, no dia (21/07/1998), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Nelge Manuel Ribeiro e de Luiza Bernardo Diogo. A pretendente: 
MICHELLE PORTO, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (13/12/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Claudio Porto e de Maria Helena de Souza.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RAFAEL DAVIDSOHn ABuD, de nacionalidade brasileira estado civil 
solteiro, administrador de empresas, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/12/1984) 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Omar Abud e de Zelana Davidsohn 
Abud. A convivente: SuELLEM CARVALHO DE ARAuJO, de nacionalidade brasileira 
estado civil solteira, esteticista, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/07/1984), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP filha de Marçal Eduardo de Araujo e de Silvania Lilia 
Vieira de Araujo.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: JOãO DE SOuzA SOBRInHO FILHO, nascido em Marília, SP, no dia 
(03/04/1960), profissão motorista, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, SP, filho de João de Souza Sobrinho e de Delvita Alves de Souza Sobrinho. 
A pretendente: REInILDA PEREIRA DA SILVA, nascida em Xique- Xique, BA, no dia 
(14/11/1962), profissão professora, estado civil divorciada, residente domiciliada neste 
Subdistrito, SP, filha de Florentino Oliveira da Silva e de Edite Pereira da Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATuRAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

www.netjen.com.br Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 1
26

3-
03

D
F-

BA
C

E-
F5

C
7.



www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 09 de julho de 2020 5

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 22 de julho de 2020, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) eleição de Manuela Vaz Artigas como membro independente do Conselho de Administração da 
Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de Administração que forem eleitos 
na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31 
de dezembro de 2021;  (ii) consolidação da composição do Conselho de Administração da Companhia; (iii) reforma parcial 
do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a fi m de registrar que os membros da Diretoria exercerão seus mandatos 
até a data em que completarem 62 (sessenta e dois) anos de idade; e (iv) consolidação do Estatuto Social, caso aprovada a 
reforma mencionada no item (iii) acima. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), 
contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir 
desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem 
como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.
com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as 
orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no 
Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação 
Pessoal: O Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações 
pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida 
representação, apresentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem o seu representante de poderes 
bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos 
documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • 
Participação por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 
126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da 
procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma 
melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima 
sejam entregues à Companhia até 13 de julho de 2020, nos termos descritos no Manual. São Paulo, 07 de julho de 2020. 

RICARDO ANNES GUIMARÃES - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008934-80. 2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 9ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Marcelo Tsuno, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Espólio de Amelia Prestes, Brasileiro, Solteira, RG 1.286.137, CPF 
768.690.088-68, em local incerto e não sabido, que por este Juízo, foi determinada a penhora do 
imóvel de matrícula nº 41.296 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré-SP. Fica 
Vossa Senhoria Intimado(a) da Penhora que recaiu sobre seu(s) bem(ns), conforme termo/auto de 
penhora ou certidão da ARISP disponível para consulta na internet. Fica advertido(a) de que poderá 
oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigos 513, caput e 917, § 1º do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Ecogen Brasil Soluções Energeticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 26 de maio de 2020
Data e horario: ás 14h. do dia 26/05/2020. Local: sede social, na Cidade de São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas 
14.171, 11° andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: 
Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel  Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. ("Mitsui&Co") e Mitsui Gás e Energia do Brasil 
Ltda. ("MGEB"), acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. ("Com-
panhia"). Convocação: Dispensada. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a apreciação das contas dos administradores, 
o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019; e 
(ii) deliberação sobre o destino do lucro líquido ou prejuizo eventualmente apurado no exercício social findo em 31/12/2019 
e distribuição de dividendos; Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) a aprovação integral, do Relatório da 
Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, 
que se encontram à disposição dos acionistas na sede da Companhia desde 16/05/2020 cuja publicação foi realizada no 
DOESP, página 43, e Jornal Empresas e Negócios, página 07 edições de 23/05/2020 (ii) a aprovação integral, da desti-
nação dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31/12/2019, no montante total de R$ 18.308.826,73 a serem  
destinados da seguinte forma: (i) 915.441,34, equivalente a 5%, para constituição da Reserva Legal; (ii) o remanescente no 
valor de 17.393.385,39 para a conta de Lucros Acumulados. Por fim, foi aprovada a publicação da presente Ata na forma de 
extrato. Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário 
a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São 
Paulo, 26/05/2020. Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária de Mesa; Acio-
nistas Presentes: Mitsui & Co. Ltd. Por seu procurador Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus 
Diretores Sr. Taira Nozaki, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Certifico que a presente ata é cópia 
fiel daquela que se acha transcrita no livro proprio. Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Gabriela de Magalhães 
Gabriel Doubek - Secretaria. JUCESP n° 215.019/20-9 em 24/06/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

You Inc Incorporadora e Participações S.A. 
CNPJ/ME 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.3.003.9377-5

Companhia Aberta
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração 

Data, Hora e Local: No dia 09/06/2020, as 15hs, na sede social, localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitscheck 360, 4° andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000.Convocação: Dis-
pensada. Presenças: totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Abrão Muszkat; Secretário: Sr. Franco Gerodetti Neto. Ordem 
do Dia e Deliberações por Unanimidade: (1) a alteração da "Política de Gestão de Riscos da You Inc Incorporadora 
e Participações S.A", nos termos da Instrução da CVM n° 480, de 07/12/2009, conforme alterada, conforme Anexo I 
a esta ata; (2) a alteração do  "Código de Conduta, Ética e Integridade da You Inc Incorporadora e Participações S.A", 
nos termos da Instrução da CVM n° 480, de 07/12/2009, conforme alterada, conforme Anexo II a esta ata; (3) a aceita-
ção da renúncia do Sr. Felippe Barros de Oliveira, RG n° 45.915.643-3 e CPF n° 346.985.468-85 ao cargo de membro 
do Comite de Auditoria Não Estatutário; (4) a eleição do Sr. Rafael Gomes da Silva Pinto, RG n° 35.236.560-2 e CPF 
n° 352.901.748-50, residente em São Paulo/SP, ao cargo de membro do Comitê de Auditoria Não Estatutário, na con-
dição de  membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, nos termos da regulamen-
tação editada pela CVM que dispõe sobre o registro e exercício da atividade de auditoria independente no âmbito do 
mercado de valores mobiliários e define os deveres e as responsabilidades dos administradores das entidades audi-
tadas no relacionamento com os auditores independentes, nos termos do artigo 22, inciso V, item (b), do Regulamen-
to do Novo Mercado, com mandato até 28/02/2022; e (5) a autorização aos diretores da Companhia para praticarem 
todos os atos que se fizerem necessários a consecução das deliberações acima. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a ata devidamente assinada pelos acionistas presentes. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; e 
Franco Gerodetti Neto - Secretário. Conselheiros: Julio Nicolau Filho, Renato de Vita, João Guilherme, de Andrade Só 
Consiglio, Abrão Muszkat e Dany Muszkat. SP, 09/06/2020.Abrão Muszkat - Presidente da Mesa; Franco Gerodetti 
Neto - Secretário da Mesa. JUCESP n° 230.934/20-1 em 02/07/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.MZ Group S.A.

CNPJ 11.382.666/0001-78
Demonstrações financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e dezembro 2017 - (valores expressos em reais - R$ )

Ativo                   Controladora                      Consolidado
             2018           2017            2018            2017
Circulante 753.154 703.756 11.582.580 12.962.908
Caixa e equivalentes de caixa 14.531 29.190 2.479.808 2.757.519
Títulos e valores mobiliários - - 1.456.427 1.822.576
Contas a receber 57.749 - 5.941.281 6.065.388
Impostos a recuperar 87.413 88.748 1.235.963 1.229.951
Despesas antecipadas - - 17.654 33.105
Outras contas a receber 593.460 585.818 451.447 1.054.369

Não circulante 12.344.180 11.348.987 15.345.187 13.368.841
Partes relacionadas 309.395 1.751.523 733.751 228.399
Depósitos judiciais - - 222.929 219.987
Outras contas a receber - LP 1.406.179 - 704.178 9.000
Investimentos 10.620.502 9.589.360 - -
Imobilizado liquido - - 1.142.738 1.510.663
Intangível liquido 8.104 8.104 12.541.592 11.400.792

Total do ativo 13.097.334 12.052.743 26.927.768 26.331.749

Passivo e Patrimônio Líquido                   Controladora                       Consolidado
             2018           2017            2018            2017
Circulante  507.729 498.438 7.298.008 7.349.461
Fornecedores 7.069 5.269 1.568.854 1.332.979
Empréstimos e financiamentos - - 73.768 2.101
Obrigações trabalhistas e tributárias 1.467 922 2.108.987 2.388.800
Partes relacionadas a Pagar 12.642 - 26.338 3.138
Imposto de renda e contribuição social a recolher 6.221 2.640 53.293 48.969
Contas a pagar 10.200 - 593.080 2.386.936
Adiantamento clientes - - 1.906.088 352.461
Provisão para perdas com investimentos 470.129 489.607 133.522 -
Outros passivos - - 834.077 834.077
Não circulante  341.774 401.774 2.742.868 1.962.836
Obrigações trabalhistas e tributária - - - 18.813
Partes relacionadas a Pagar - LP 341.774 401.774 1.880.238 1.114.773
Provisão para contingências - - 158.647 158.647
Outros passivos não circulantes - - 703.982 670.603
Patrimônio liquido  12.247.831 11.152.531 16.886.892 17.019.452
Capital social 15.096.000 15.096.000 15.096.000 15.096.000
Reserva de capital 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000
Outros resultados abrangentes 4.323.361 2.998.888 4.323.361 2.998.888
Prejuízos acumulados (8,596.530) (8,367.357) (8.596.531) (8,367.357)
Total do patrimônio liquido atribuível
 aos controladores 12.247.831 11.152.531 12.247.831 11.152.531
Participação dos não controladores - - 4.639.061 5.866.921
Total do passivo e patrimônio líquido 13.097.334 12.052.743 26.927.767 26.331.749

Balanços patrimoniais da controladora e consolidado

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos
 Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

A Diretoria
Rafael Estrela da Silva - Contador - CRC nº 1SP268703/O-8

MZ Group S.A.
CNPJ 11.382.666/0001-78

Demonstrações financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e dezembro 2018 - (valores expressos em reais - R$ )

Ativo                   Controladora                      Consolidado
             2019           2018            2019             2018
Circulante  799.803 753.154 16.146.626 11. 582.580
Caixa e equivalentes de caixa 68.005 14.531 4.008.353 2.479.808
Títulos e valores mobiliários - - 3.275.949 1.456.427
Contas a receber 48.423 57.749 7.087.263 5.941.281
Impostos a recuperar 89.437 87.413 1.331.613 1.235.963
Despesas antecipadas 478 - 478 17.654
Outras contas a receber 593.460 593.460 442.970 451.447

Não circulante  16.574.760 12.344.180 22.156.882 15.345.187
Partes relacionadas 2.763.212 309.395 2.056.114 733.751
Depósitos judiciais - - 244.391 222.929
Outras contas a receber - LP 1.410.280 1.406.179 1.177.107 704.178
Investimentos 12.393.164 10.620.502 - -
Imobilizado líquido - - 1.215.882 1.142.738
Intangível liquido 8.104 8.104 12.968.963 12.541.592
Dereito de Uso - IFRS 16 - - 4.494.425 -

Total do ativo 17.374.562 13.097.334 38.303.509 26.927.768

Passivo e Patrimônio Líquido                   Controladora                      Consolidado
             2019           2018            2019             2018
Circulante  474.724 507.729 9.523.600 7.298.008
Fornecedores 14.329 7.069 1.316.487 1.568.854
Empréstimos e financiamentos - - 48.560 73.768
Obrigações trabalhistas e tributárias 1.660 1.467 1.861.808 2.108.987
Partes relacionadas a Pagar - 12.642 79.511 26.338
Imposto de renda e contribuição social a recolher 6.221 6.221 53.014 53.293
Contas a pagar - - 780.934 593.080
Adiantamento clientes - 10.200 297.402 439.664
Provisão para perdas com investimentos 452.514 470.129 - 133.522
Receita diferida - - 2.753.666 1.466.424
Outros passivos - - 834.077 834.077
IFRS 16 - - 1.498.142 -
Não circulante  2.749.560 341.774 7.926.964 2.742.868
Obrigações trabalhistas e tributária - - - -
Partes relacionadas a Pagar - LP 2.745.459 341.774 3.551.599 1.880.238
Provisão para contingências - - 201.973 158.647
Contraprestação contingente a
 pagar por aquisição de empresa - - - -
IFRS 16 - - 2.996.284 -
Outros passivos não circulantes 4.101 - 1.177.108 703.982
Patrimônio líquido  - - 20.852.946 16.886.892
Capital social 15.096.000 15.096.000 15.096.000 15.096.000
Reserva de capital 1.425.000 1.425.000 1.425.000 1.425.000
Reserva Legal 127.566 - 127.566 -
Outros resultados abrangentes 4.864.006 4.323.361 4.864.006 4.323.361
Prejuízos acumulados (7.362.294) (8.596.530) (7.362.294) (8.596.531)
Total do patrimônio líquido atribuível
 aos controladores 14.150.278 12.247.831 14.150.278 12.247.831
Participação dos não controladores - - 6.702.668 4.639.061
Total do passivo e patrimônio líquido 17.374.562 13.097.334 38.303.509 26.927.767

Balanços patrimoniais da controladora e consolidado

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos
 Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

A Diretoria
Rafael Estrela da Silva - Contador - CRC nº 1SP268703/O-8

MOBAR S.A.
CNPJ 05.364.792/0001-05

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (em Reais)

Sérgio Luiz de Moraes Barros - Diretor
Hélio Hissáo Kamizaki - Contador - SP 126021/O-1

Notas Explicativas
1. Diretrizes Contábeis - As demonstrações financeiras foram elaboradas 
em conformidade com as disposições contidas na Lei 6.404/76 e legislação 
específica posterior. 2. Capital Social - é de R$ 9.150.000,00 (nove milhões, 
cento e cinquenta mil reais) dividido em 915.000 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. 3. Distribuição de Lucros no Período - foram dis-
tribuídos lucros no decorrer do exercício no valor de R$ 1.780.000,00  
(hum milhão, setecentos e oitenta mil reais), referente a Lucros do Exercício. 
São Paulo, 31 de dezembro de 2019.

Balanço Patrimonial 2019 2018
Ativo/Circulante 11.223.306,53 10.288.170,28
Disponível 11.222.957,44 10.288.170,28
Outros Créditos 349,09 –
Permanente 5.317.398,38 5.542.366,25
Imobilizado 5.317.398,38 5.542.366,25
Total Ativo 16.540.704,91 15.830.536,53

Balanço Patrimonial 2019 2018
Passivo/Circulante 130.133,78 116.871,78
Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher 928,76 901,48
Impostos e Contribuições a Recolher 107.887,02 95.594,30
Demais Contas a Pagar 21.318,00 20.376,00
Patrimônio Líquido 16.410.571,13 15.713.664,75
Capital Social 9.150.000,00 9.150.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados 7.260.571,13 6.563.664,75
Total Passivo 16.540.704,91 15.830.536,53

Demonstração do Resultado 2019 2018
Receitas de Aluguéis 3.416.121,60 3.161.260,11
Impostos sobre Aluguéis (124.688,48) (115.386,02)
Lucro Bruto 3.291.433,12 3.045.874,09
Despesas Operacionais (838.319,09) (1.005.232,00)
Encargos Financeiros Líquidos 562.956,47 511.155,73
Resultado Operacional (antes IR e CS) 3.016.070,50 2.551.797,82
IR e CS sobre Lucro (539.164,12) (493.717,94)
Lucros Distribuídos no Período (1.780.000,00) (1.275.000,00)
Resultado Líquido 696.906,38 783.079,88

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
2019 2018

Origens de Recursos: Das Operações
Lucro Líquido do Exercício 2.476.906,38 2.058.079,88
Ajustes Exercícios Anteriores – –
Depreciações e Amortizações 224.967,87 303.772,35
Baixa de Direitos do Imobilizado – –
Total das Origens 2.701.874,25 2.361.852,23
Aplicações de Recursos
Prejuízo Líquido do Exercício
Remuneração Acionistas (1.780.000,00) (1.275.000,00)
Total das Aplicações (1.780.000,00) (1.275.000,00)
Aumento/Diminuição do Capital
 Circulante Líquido 921.874,25 1.086.852,23

Demonstração Capital Circulante Líquido 2019 2018
Ativo Circulante 11.223.306,53 10.288.170,28
Passivo Circulante (130.133,78) (116.871,78)
Capital Circulante Líquido 11.093.172,75 10.171.298,50
Variação 921.874,25 1.086.852,23

2019 2018
Patrimônio Líquido Inicial 15.713.664,75 14.930.584,87
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 3.016.070,50 2.551.797,82
Imposto sobre o Lucro Líquido (539.164,12) (493.717,94)
Lucros Distribuídos no Período (1.780.000,00) (1.275.000,00)
Patrimônio Líquido Final 16.410.571,13 15.713.664,75

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

4 dicas para 
controlar suas 
finanças e 
ter uma vida 
financeira 
saudável 

Luzia Costa (*)
 
O primeiro passo para ter 

uma vida financeira orga-
nizada e equilibrada é ter 
um controle pessoal, eco-
nomizando e se planejando 
para conseguir o que alme-
ja. Quando inserimos esse 
controle em nossa rotina, 
enxergamos onde estamos 
errando com nosso dinheiro, 
e podemos evitar surpresas e 
gastos extras. 

Fazer um planejamento e 
seguir algumas regrinhas sim-
ples no dia a dia pode ser mais 
simples do que imaginamos. 
Por isso, separei quatro dicas 
para você começar hoje mes-
mo o seu controle financeiro:
 1) Anote sempre seus 

gastos - É muito im-
portante anotar toda 
despesa e o valor que 
gastar por um serviço e 
ou produto diariamen-
te. Mas é para anotar 
tudo mesmo. Até os 
pequenos gastos como 
chicletes, por exemplo. 
Pois o valor mesmo 
sendo baixo pode sim 
impactar no seu orça-
mento mensal. No final 
do mês você terá uma 
visão de onde gastou 
mais e onde pode eco-
nomizar.

 2) Acabe com suas dívi-
das - Quitar as dívidas 
tem que ser prioridade 
sempre. Para você ter 
uma vida financeira 
saudável é necessário 
acabar com o que deve, 
seja cartão de crédito, 
loja, entre outros. Apro-
veite para ficar de olho 
nos juros e parcelamen-
tos dos seus gastos, isso 
pode prejudicar demais 
suas economias. 

 3) Tenha uma reserva 
financeira - Ter eco-
nomias guardadas para 
emergências e para não 
passar nenhum aperto 
com algum imprevisto 
te ajudará no seu pla-
nejamento. Aconselho 
a programar mensal-
mente uma quantia 
assim que receber seu 
salário. Seja para guar-
dar em uma poupança 
ou investir em outra 
forma de aplicação que 
você achar ideal. 

 4) Não compre por im-
pulso - Uma inimiga do 
controle financeiro é a 
compra por impulso, 
seja uma peça de roupa 
ou algo com valor maior. 

Tente pensar e pesquisar 
preços, veja se realmente é 
necessário o gasto, e lembre-
se de realizar o pagamento 
de todas as compras à vista. 

Por fim, o controle finan-
ceiro é um simples plane-
jamento. Quanto mais você 
colocar em prática, mais 
fácil adaptará em sua rotina. 
E e o mais importante: suas 
finanças estarão em dia e 
equilibradas. 

(*) - É empresária e fundadora do 
Grupo Cetro detentor das marcas 

Sóbrancelhas, Beryllos e DepilShop. 

O distanciamento social demonstrou a 
necessidade de reinvenção do atendi-
mento. Sem poder ir às lojas para fazer 

suas compras ou quitar seus carnês, os clientes 
também ficaram sem ter como solicitar crédito. 
Era preciso reagir rápido para reverter este 
quadro, mostrando mais uma vez a capacidade 
de se reinventar.

“Houve um desencontro entre a demanda 
crescente e a oferta, pois grande parte dos 
varejistas tinha como estratégia oferecer cré-
dito dentro da própria loja”, afirma o diretor de 
Produtos e Sucesso do Cliente da Neurotech, 
Breno Costa. Para fazer com que a demanda 
e a oferta pudessem voltar a se encontrar a 
Neurotech preparou seu motor de decisões para 
se conectar à plataforma Whatsapp, que tem 
sido um dos maiores exemplos de adaptação 
rápida às novas condições.

Trata-se de um robô que, através de uma 
simples conversa, consegue coletar as infor-
mações necessárias para que o consumidor 
possa obter seu cartão da loja. Ele entrevista o 
cliente, solicita os documentos necessários, faz 

Graças à Inteligência artificial o novo modelo 
consegue ser muito mais ágil.

BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.
CNPJ/ME nº 50.585.090/0001-06  - NIRE nº 35300009720

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 30 de Dezembro de 2019
01 – Data, Horário e Local: Aos 30.12.2019, às 14hs, na sede social do BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A., na 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 
04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/SP (“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Dis-
pensada a convocação por estarem presentes todos os Diretores da Companhia, a saber: Marco Antonio Antunes, Eduar-
do Mazon e Flavio Pentagna Guimarães Neto. 03 – Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Mar-
co Antonio Antunes e secretariados pelo Sr. Eduardo Mazon. 04 – Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito da dis-
tribuição de juros sobre capital próprio ao único acionista da Companhia, a serem imputados ao valor do dividendo obri-
gatório relativo ao exercício social a ser encerrado em 31.12.2019. 05 – Deliberações: Os diretores presentes aprecia-
ram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram por unanimidade, sem quaisquer restrições ou reservas, o que se-
gue: (a) aprovar a distribuição de juros sobre capital próprio, calculados nos termos do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, no va-
lor bruto de R$ 31.000.000,00, com retenção de 15% de Imposto de Renda na Fonte, resultando em juros sobre o capital 
próprio líquidos de R$ 26.350.000,00, sendo atribuído o valor líquido de R$ 0,00032143 por ação de emissão da Compa-
nhia. Os juros sobre capital próprio, ora distribuídos, serão imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exer-
cício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos do artigo 9º, § 7º da Lei nº 9.249/95, ad referendum 
da AGO de 2020. (b) consignar que, para fi ns do cálculo do valor líquido de juros sobre capital próprio por ação emissão 
da Companhia, foi considerado que Companhia possui, nesta data, 81.977.488.506 ações nominativas e sem valor nomi-
nal, sendo 40.988.744.253 ações ordinárias e 40.988.744.253 ações preferenciais, uma vez que o grupamento de ações 
deliberado na AGE da Companhia ocorrida em 16.12.2019, somente entrará em vigor e se tornará efetivo depois de ho-
mologado pelo Banco Central do Brasil. (c) fazer constar que o pagamento, ora aprovado, será efetuado ao único acionis-
ta da Companhia até 30.04.2020, sem qualquer atualização monetária ou remuneração correspondente entre a presen-
te data e a data do seu efetivo pagamento, fi cando a Diretoria autorizada a tomar as providências necessárias à execu-
ção das deliberações ora aprovadas, ad referendum da AGO de 2020. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a Reunião da Diretoria, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que, lida e achada 
conforme, foi por todos os presentes aprovada e assinada. São Paulo, 30.12.2019. Mesa: Marco Antonio Antunes - Pre-
sidente; Eduardo Mazon - Secretário. Diretores Presentes: Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon e Flavio Pentagna 
Guimarães Neto. Confere com a original lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, Eduardo Mazon - 
Secretário. JUCESP nº 167.364/20-0 em 28.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Data, hora, local da assembleia: 16.12.2019, 10hs, na sede social do BCV - Banco 
de Crédito e Varejo S.A., Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, Sala 101, par-
te, Bloco 01, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Concei-
ção, São Paulo/SP (“Companhia”). Convocação e Presenças: Dispensada a publicação 
de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (“Lei 
das S.A.”), por estar presente o único acionista da Companhia, o Banco BMG S.A.. Mesa: 
Presidente: Marco Antonio Antunes, Secretário: Eduardo Mazon. Ordem do Dia: Exame e 
discussão a respeito (i) da redução do capital social da Companhia no valor total de R$ 
334.903.390,69, sem alteração do número de ações de emissão da Companhia, para a ab-
sorção dos prejuízos acumulados conforme registrados nas demonstrações fi nanceiras da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018; (ii) do grupamento de 
ações na proporção de 10.000.000 de ações para 1 ação, bem como autorização à Direto-
ria para prática dos atos necessários à efetivação do grupamento; (iii) da alteração do Ar-
tigo 4º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as deliberações anteriores; e (iv) 
da consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: O único acionista da 
Companhia apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer 
restrições ou reservas, o que segue: 1. Aprovar a redução de capital social da Companhia 
no valor total de R$ 334.903.390,69, sem alteração do número de ações de emissão da 
Companhia, para a absorção dos prejuízos acumulados, de mesmo valor, conforme regis-
trados nas demonstrações fi nanceiras da Companhia referentes ao exercício social encer-
rado em 31.12.2018. Dessa forma, o capital social da Companhia passa dos atuais R$ 
1.529.616.665,57 para R$ 1.194.713.274,88, representado por 81.977.488.506 ações no-
minativas e sem valor nominal, sendo 40.988.744.253 ações ordinárias e 40.988.744.253 
ações preferenciais. 2. Aprovar o grupamento de ações, na proporção de 10.000.000 de 
ações para 1 ação da respectiva espécie. Tendo em vista que todas as ações da Companhia 
são de titularidade do Banco BMG S.A., as frações de ações serão desconsideradas, de for-
ma que a Companhia passará a ter 4.098 ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal e 4.098 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, todas detidas pelo Ban-
co BMG S.A.. 2.1. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos neces-
sários e a tomar as providências complementares para o grupamento ora aprovado, incum-
bindo-se do cumprimento de todas as formalidades legais e complementares à operação. 
3. Em decorrência da redução de capital e grupamento de ações, aprovar o artigo 4º do Es-
tatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º. O 
capital social é de R$ 1.194.713.274,88, dividido em 8.196 ações, sem valor nominal, to-
das nominativas, sendo 4.098 ações ordinárias e 4.098 ações preferenciais.”. 4. Aprovar a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme Anexo I. 5. As matérias ora apro-
vadas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois de homologadas pelo Ban-
co Central do Brasil. Encerramento: Nada mais a tratar, o Presidente encerrou os traba-
lhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por 
todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunues- Presidente; Eduardo Mazon - Secre-
tário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Ma-
zon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes - Pre-
sidente, Eduardo Mazon - Secretário. Acionista: Banco BMG S.A. - Marco Antonio Antu-
nes - Diretor Executivo Geral, Eduardo Mazon - Diretor Executivo. JUCESP nº 167.220/20-2 
em 28.05.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração da Socie-
dade: Artigo 1º. O BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. reger-se-á por este Estatu-
to e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A sociedade terá sua 
sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, sala 
101, parte, Bloco 01, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova 
Conceição e poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, manter e fechar escritórios, depen-
dências, agências ou fi liais em qualquer parte do território nacional ou do exterior, obser-
vadas as disposições legais e regulamentares em vigor. Artigo 3º. A sociedade tem por 
objeto social a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às respectivas 
carteiras autorizadas (comercial, investimento e câmbio) de acordo com as disposições le-
gais e regulamentares em vigor. Artigo 4º. O prazo de duração da sociedade é por tempo 
indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5º.- O capital social é de 
R$ 1.194.713.274,88, dividido em 8.196 ações, sem valor nominal, todas nominativas, sen-
do 4.098 ações ordinárias e 4.098 ações preferenciais. Artigo 6º. A forma das ações é in-
conversível. Artigo 7º. A sociedade poderá emitir certifi cado de ações ou certifi cado de 
múltiplo de ações, observada a padronização legal do número de ações. §1º. Os certifi ca-
dos de ações ou de múltiplos de ações serão sempre assinados por dois Diretores, sendo 
facultada a utilização de chancela mecânica, obedecidas as prescrições legais. §2º. A so-
ciedade atenderá a eventuais pedidos de desdobramento ou reagrupamento de certifi ca-
dos de ações ou de múltiplo de ações. §3º. Nos casos de desdobramento ou reagrupamen-
to de certifi cados de ações ou de múltiplo de ações e transferência de ações, a sociedade 
cobrará dos acionistas apenas os custos daí decorrentes. Tais serviços não funcionarão nos 
10 dias imediatamente antecedentes a qualquer Assembleia Geral dos Acionistas, obede-
cidas as disposições legais. §4º. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas delibera-
ções das Assembleias Gerais dos Acionistas. §5º. Às ações preferenciais, fi cam assegura-
dos os seguintes direitos: (i) prioridade na distribuição de dividendos, não cumulativos; (ii) 
prioridade no reembolso de capital em caso de eventual liquidação da sociedade; (iii) par-
ticipação em igualdade de condições com as ações ordinárias na distribuição de quaisquer 
outros benefícios ou vantagens aos acionistas, inclusive dos aumentos de capital decorren-
tes de correção monetária e da capitalização de reservas e lucros. Artigo 8º. A sociedade 
poderá adquirir suas próprias ações, para cancelamento ou para permanência em tesoura-
ria, a seu livre critério, observadas as disposições legais vigentes. Capítulo III - Adminis-
tração da Sociedade - Seção Diretoria: Artigo 9º. A sociedade será administrada 
por uma diretoria executiva composta de no mínimo 2 membros e no máximo 20 membros, 

sendo todos Diretores sem Designação Específi ca, de forma a atender as determinações e 
regulamentações legais vigentes. §1º. Os Diretores serão, ou não, acionistas da compa-
nhia, devendo obrigatoriamente residir no país. §2º. Os Diretores eleitos terão mandato de 
3 anos, sendo que estes permanecerão em seus cargos até que seus sucessores assumam 
referidos cargos. §3º. A investidura ao cargo de Diretor far-se-á mediante a lavratura do Li-
vro de Atas das Reuniões da Diretoria. §4º. A remuneração dos Diretores será defi nida na 
Assembleia Geral que os eleger. §5º. No caso de vaga ou impedimento de qualquer Dire-
tor, o substituto poderá ser eleito de imediato, através de Assembleia Geral. §6º. Eleito o 
substituto este permanecerá no cargo vago até o restante do mandato do substituído. Ar-
tigo 10. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente, uma vez ao ano, dentro dos 3 primeiros 
meses subsequentes ao término do exercício social e extraordinariamente, sempre que 
convocada por qualquer Diretor. §1º. A convocação dos Diretores dar-se-á de forma ex-
pressa com 5 dias de antecedência. §2º. As deliberações tomadas em Reunião de Direto-
ria serão transcritas no Livro de Reunião de Diretoria. Artigo 11. Para a consecução dos 
objetivos sociais fi ca a Diretoria Executiva investida de plenos poderes, inclusive para con-
trair obrigações, alienar imóveis, transigir, ceder e renunciar direitos, na forma estabelecida 
no artigo 12 abaixo, cabendo-lhe, além das atribuições legais: (i) organizar o regulamento 
interno da sociedade e suas alterações; tomar conhecimento dos balancetes mensais; le-
vantar balanços semestrais e elaborar o relatório anual, publicando-os sob sua assinatura; 
e deliberar sobre a criação de dependências. (ii) desempenhar todas as funções executivas 
necessárias à defesa dos interesses do Banco; (iii) conduzir as atividades dos departamen-
tos que lhes estão afetos e assessorar os demais membros da Diretoria; (iv) fornecer infor-
mações para deliberação da Assembleia Geral e Reuniões de Diretoria; e (v) cumprir e fa-
zer cumprir este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e Reuniões de Diretoria. 
§único. Compete ainda aos Diretores sem Designação Específi ca, entre outras funções: (i) 
compete aos Diretores que atuarem nas áreas comerciais orientar e supervisionar as agên-
cias sob sua jurisdição e cumprir as funções que lhes forem atribuídas; (ii) compete ao Di-
retor que atuar na área jurídica prestar assessoria jurídica aos trabalhos da Diretoria; (iii) 
compete ao Diretor que atuar na área administrativa e de controladoria conduzir as ativi-
dades dos departamentos que lhes estão afetos e assessorar os demais membros da Dire-
toria; e (iv) compete ao Diretor que atuar na área de Riscos Corporativos e Cobrança atuar 
em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade, conduzir 
as atividades dos departamentos que lhes estão afetos e assessorar os demais membros 
da Diretoria. Artigo 12. A representação da sociedade e a prática de atos necessários ao 
seu funcionamento regular competirão sempre: (i) por 2 Diretores sem Designação Especí-
fi ca, em conjunto; (ii) por 1 Diretor sem Designação Específi ca em conjunto com um procu-
rador devidamente constituído na forma do parágrafo único abaixo; e (iii) por 2 procurado-
res, em conjunto, devidamente constituídos na forma do parágrafo único abaixo. §Único. 
A sociedade poderá nomear procuradores para representá-la nos limites dos poderes con-
feridos nos respectivos mandatos, nos termos do item (i) do Artigo 12 acima. Capítulo IV 
- Assembleias Gerais dos Acionistas: Artigo 13. A Assembleia Geral dos Acionistas 
reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do 
exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da sociedade o exigirem. 
§1º. A Assembleia Geral dos Acionistas terá seus trabalhos dirigidos por uma mesa com-
posta de Presidente e Secretário, escolhidos pelos Acionistas presentes. §2º. Os editais de 
convocação para as Assembleias Gerais dos Acionistas serão assinados por um Diretor da 
sociedade. §3º. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador, 
constituído há menos de 01 ano, que seja acionista, administrador da sociedade ou advo-
gado, desde que o instrumento de mandato tenha sido depositado, na sede social, até 24hs 
antes da data de realização da Assembleia Geral. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 
14. O Conselho Fiscal não terá funcionamento de forma permanente e, quando instalado, 
compor-se-á de no mínimo 3 membros e no máximo 05 membros efetivos e igual número 
de suplentes, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral dos Acio-
nistas, podendo ser reeleitos. Artigo 15. O Conselho Fiscal terá as funções e poderes que 
a lei confere e sua remuneração será fi xada pela Assembleia Geral que o eleger, obser-
vados os limites legais. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financei-
ras e Destinação do Lucro: Artigo 16. O exercício social coincidirá com o ano civil, 
encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 17. Ao fi m de cada exercício so-
cial e no último dia útil do mês de junho de cada ano, a Diretoria elaborará, com base 
nos registros comerciais da sociedade, as demonstrações fi nanceiras previstas nas dispo-
sições legais e regulamentares em vigor. §1º. A Diretoria poderá declarar dividendos à 
conta de lucros ou de reservas de lucros, apurados em balanços patrimoniais anuais ou 
semestrais. §2º. A Diretoria poderá ainda determinar o levantamento de balanços patri-
moniais intercalares no último dia útil do mês e declarar dividendos com base nos lucros 
então apurados, observadas as limitações legais. Artigo 18. O lucro líquido do exercí-
cio terá a seguinte destinação: (i) 5% para a constituição da reserva legal, até atingir 
20% do capital social; (ii) valor necessário para o pagamento do dividendo obrigatório 
previsto no artigo 19 deste Estatuto; e (iii) o saldo que resultar fi cará à disposição da As-
sembleia Geral dos Acionistas. Artigo 19. A sociedade distribuirá como dividendo entre 
todas as ações, em cada exercício social, 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos 
termos do Artigo 202 da Lei 6.404/76. Artigo 20. Nos exercícios sociais em que for dis-
tribuído o dividendo obrigatório, poderá ser, por deliberação da Assembleia Geral dos 
Acionistas, distribuída aos Diretores participação no lucro do exercício até o teto legal 
permitido, a ser rateado entre os Diretores de acordo com o que for deliberado pela As-
sembleia Geral. Capítulo VII - Dissolução e Liquidação: Artigo 21. A sociedade 
dissolver-se-á nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral. §Úni-
co. A Assembleia Geral nomeará o liquidante, determinará a forma de liquidação e ele-
gerá o Conselho Fiscal, que funcionará durante o período de liquidação.

BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. - CNPJ 50.585.090/0001-06  - NIRE 35300009720
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 16.12.2019

Tecnologia vence desafios 
para conceder crédito na quarentena

Os primeiros dias do isolamento social para combater a pandemia da Covid-19 praticamente zeraram a concessão de crédito de 
muitas varejistas

ques de fraude”, destaca Costa.
Até então este processo era feito pessoalmen-

te, dentro das lojas. O atendente ia até o cliente 
ofertando a possibilidade de ele ter um crédito 
pré-aprovado. O interessado passava por uma 
entrevista, fornecia os documentos solicitados e 
aguardava o procedimento. Este processo, que 
já era muito mais ágil do que as antigas filas de 
crédito que as pessoas se deparavam há alguns 
anos, ainda acabava sendo um pouco moroso 
por conta de possíveis erros de digitação ou 
algo similar. 

Mas graças à Inteligência Artificial o novo 
modelo consegue ser muito mais ágil. Ele 
permite tanto a aprovação de crédito via bot 
quanto por meio dos próprios atendentes, que 
poderão também andar pelas lojas com seus 
tablets atrás de clientes que são poupados 
de filas, perda de tempo e constrangimentos. 
“Com o uso de Big Data e IA é possível acessar, 
quase que instantaneamente, informações que 
mostram se o cliente tem condições de honrar 
o crédito solicitado”, conclui Costa (AI/Com-
pliance Comunicação).
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a captura dos dados e os submete ao sistema 
de análise da Neurotech. Todo o processo, do 
pedido inicial à aprovação do valor do crédito, 
dura poucos minutos. “É necessário ter uma 
inteligência grande de dados para evitar ata-
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#tenhacicatrizes

Octávio Alves Jr. 

Comparar-se aos outros 
é uma furada!!

Octávio Alves Jr. (*)

Comparar-se aos outros é um hábito extremamente 
tóxico, serve apenas para detonar a sua autoes-

tima e te deixar infeliz, frustrado(a) e ansioso(a). 
Como disse certa vez Ernest Hemingway: “Não há 
nada nobre em ser superior ao seu semelhante. A 
verdadeira nobreza é ser superior ao seu antigo eu”, 
que tremendo golaço deste escritor e jornalista norte 
americano que nasceu em 1899.

Comparar-se com qualquer outra pessoa é como 
comparar uma banana com um abacate. Embora fisio-
logicamente sejamos todos iguais, precisamos comer, 
dormir e tomar água, embora tenhamos sido concebi-
dos da mesma maneira (espermatozoide + óvulo) e, 
embora todos experienciemos os sentimentos como 
o medo, a alegria, e a tristeza da mesma forma.

Cada um de nós tem uma mistura de crenças, va-
lores, experiências, sonhos, vitórias, derrotas, erros, 
acertos, personalidades, competências e objetivos 
que é somente nossa, isto faz com que nossas ideias, 
pensamentos, conhecimentos e nossa abordagem 
para a solução de problemas sejam únicos. Neste 
sentido, nunca existiu, não existe e jamais existirá 
uma outra pessoa igual a você. Reconheça e valorize 
a sua singularidade!!

É verdade que outras pessoas são melhores do 

que nós em certas competências e habilidades e está 
tudo bem! Os méritos delas não diminuem os nossos. 

A minha crença é que somos seres espirituais tendo 
uma experiência terrena e neste sentido, cada um 
de nós tem uma jornada diferente para percorrer, 
a duração dessas jornadas é diferente, o destino 
dessas jornadas pode ser completamente diferente. 
Cada um de nós tem determinados pontos específi-
cos para desenvolver, carmas diferentes para lidar e 
emaranhamentos diferentes para equacionar. Neste 
sentido, a comparação da Juliana com a Renata é 
completamente descabida.

As pessoas omitem fracassos, mascaram dores e 
disfarçam frustrações ao mesmo tempo que ressaltam 
vitórias, valorizam-se com “mentirinhas” e tratam a 
própria imagem em aplicativos embelezadores, pin-
tando com tintas coloridas e vívidas uma realidade 
que muitas vezes é bastante áspera e sem graça.

Além disto, sempre que você se compara com 
alguém, você sairá perdendo. Pois neste jogo, você 
compara o seu bastidor com o palco do outro. Qualquer 
palco “meia boca” parece melhor do que o mais orga-
nizado, limpo e iluminado bastidor. Você já invejou os 
outros por suas casas lindas e confortáveis e por seus 
carrões estilosos e potentes? E depois ficou sabendo 
que eles estavam falidos ou tão endividados que não 
podiam pagar suas contas.

Esta vida que escolhemos viver (eu acredito que nós 
escolhemos viver a vida que vivemos), é uma corrida 
da gente com a gente mesmo. Nosso objetivo deve ser 

hoje estar melhor do que estávamos ontem e amanhã 
estarmos melhores do que estamos hoje. Quando 
caminhamos a cada dia para mais perto dos nossos 
sonhos, nos sentimos plenos e realizados, não havendo 
espaço para comparações fúteis e infrutíferas.

Nós temos a tendência de comparar as nossas 
fraquezas com as fortalezas dos outros, o que temos 
de pior com o que o outro tem de melhor. Sendo que 
este “o que outro tem de melhor” é algo percebido 
sob o nosso ponto de vista, logo não é a verdade 
verdadeira. Em qualquer comparação você ficará 
sempre para trás, pois você buscará naquele alguém, 
algo que ele(a) é melhor do que você.

Você pode estar no começo da sua jornada e a outra 
pessoa pode já estar no final da dela. A jornada dela 
pode ser de 2 anos, enquanto a sua pode ser de 2 
décadas, isto vai depender do ponto onde cada um 
está naquele instante e qual é o sonho que cada um 
persegue. Mas você não tem todas estas informações 
e fará uma análise absoluta de uma situação que é 
relativa e sempre te colocará em desvantagem.

Por tudo isto, as comparações apenas drenam a sua 
energia, te desmotivam, te deixam para baixo, sem 
contribuir em nada para que você se aproxime do 
lugar que o seu coração quer que você esteja. Muito 
cuidado com os jantares, festas e viagens que você vê 
nas redes sociais, a verdade virá à tona depois de tirada 
aquela foto, mas você não estará para conhecê-la. 

Comparações sociais constroem ressentimentos 
e lamentações. Em vez de torcer pelo sucesso dos 

outros, de repente você pode ver-se competindo com 
eles e talvez desejando que eles não se saiam bem. 
Coloque o seu foco em se divertir e aproveitar a vida. 
Teremos entendido as coisas quando nos enchermos 
genuinamente de alegria vendo o sucesso alheio.

Boa reflexão para todos!!

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Ex-
ecutivo internacional com larga experiência em vendas, 

marketing e desenvolvimento de negócios. Master practi-
tioner em programação neurolinguística (SBPNL). Alumni 

do IBGC e da Kellogg School of Management. Cursos 
executivos na Sloan MIT School of Management e na 

Singularity University. Professor convidado nos cursos 
de pós-graduação da FGV. Criador de conteúdos em áu-
dio e vídeo sobre Liderança e Desenvolvimento Pessoal 

no LideraCast. Trabalhos de Expansão de Consciência 
e xamanismo no Instituto Tadashi Kadomoto, Instituto 

Cambará e O&O Academy.

Tel&Com, Sanofi, são exemplos de empresas que estão usando 
softwares que permitem a gestão tanto de projetos, quanto de ope-
radores remotamente. Há cerca de dois meses, elas estão usando 

uma solução que oferece a segurança da informação do consumidor que 
é atendido por operadores de call center trabalhando de suas casas, seja 
em contatos para vendas, que envolvem meios de pagamento com cartão 
de crédito e débito, ou outros tipos de serviços de SAC. Outros setores 
também já aderiram: saúde, serviços financeiros, óleo e gás, aplicativos 
de entregas, farmacêutico, telefonia, banda larga, entre outros. 

"Os resultados tem sido mais do que satisfatórios. A Sanofi está 
atendendo os seus diferentes públicos, pelos canais de voz e e-mail, 
sustentando um alto índice de satisfação, e NPS com resultados acima 
da meta de 75 (Net Promoter Score), afirma Ana Luiza Negrini, gerente 
de Relacionamento com o Consumidor da Sanofi Brasil. 

Thalia Mendes, que trabalha na operação de atendimento da farma-
cêutica - maior multinacional do setor no Brasil - vê com bons olhos a 
tendência. "Antes a correria do dia a dia impactava na minha produti-
vidade. Hoje trabalho com mais disposição, continuo interagindo com 
a equipe e gestores, me adaptei ao home office, tendo encontrado um 
ambiente confortável e silencioso em casa para trabalhar. E o que é 
melhor: não perdi meu emprego", diz. 

A justificativa mais comum para que esse trabalho continue sendo 
presencial é que um ambiente doméstico pode ser muito mais vulnerável 
que o corporativo, onde o software dos servidores oferece mais garantias 
de segurança de dados. Mas bastou um momento de necessidade para 
que as empresas percebessem que há soluções para isso. 

"Quando a gente coloca o operador em casa, é necessário mudar as 
garantias de segurança atuais para se chegar o mais próximo possível 
das exigências das certificações PCI (Payment Card Industry), cada 
vez mais requeridas, especialmente para ecossistemas de empresas que 
gravam ou processam dados de cartões de crédito e débito", afirma Elda 
Donato, diretora de Transformação Digital da Sercom, responsável pelo 
desenvolvimento de um novo software de home office. 

"A tokenização em segurança está permitindo que o cliente acesse 
um ambiente seguro, criptografado, e digite ali os seus dados para 
serem validados, sem que o operador tenha acesso às informações. 
Ou seja, os dados não passam mais na mão de pessoas, e sim de um 
agente virtual. Esse modelo de contratação está sendo muito bem 

Quando medidas de distanciamento social são impostas para conter o avanço do Coronavírus, o home office se apresenta como alternativa 
para proteger pessoas e empresas, fisica e financeiramente. E o atendimento ao consumidor, que mais do que nunca está precisando acontecer 
por telefone e canais digitais, começa a ganhar protocolos de segurança de dados em ambientes domésticos, fazendo com que os call centers 

comecem a ter sistemas home office no Brasil. 

aceito, pelo pioneirismo e pelo aumento da segurança dos consumi-
dores", detalha. 

No mundo, a criptografia de dados está sendo adotada gradativamente. 
No Reino Unido, pesquisa da Apricorn (2018) aponta que apenas cerca 
de metade das organizações impõe criptografia de dados em disposi-
tivos de trabalhadores remotos. Mas a boa notícia é que as empresas 
brasileiras estão se esforçando para se adaptar à relação segurança x 
trabalho remoto. 

Na realidade brasileira, em menos de 15 dias é possível migrar uma 
operação de atendimento inteira para home office ou implementar 
uma nova, em empresas que realizam SAC e não precisam lidar com 
dados sensíveis. Já para outras, que processam ou armazenam dados 
de cartões, especialmente de setores como varejo, serviços financeiros 
e provedores de tecnologia, leva-se um tempo maior. 

"Oferecemos uma consultoria de jornada para analisar os processos 
da operação e mostrar para as empresas quais medidas de segurança 
são mais adequadas, como a tokenização no celular, ou a URA PCI, que 
é uma URA que funciona em ambiente 100% seguro, entre outras", 
explica Elda. 

Em casa, segundo ela, os operadores são treinados para a nova rotina, 
bem como as áreas de apoio que avaliam a produtividade, os supervisores 
- pois a gestão precisa estar muito bem preparada para monitorar tudo 
isso - e vão se construindo processos totalmente novos para escalar e 
redimensionar as operações de telemarketing. "Até a contratação de 
operadores está sendo feita 100% online, com a ajuda da inteligência 
artificial para que o perfil do candidato seja compatível com os atuais 
requisitos para o trabalho home office". 

A longo prazo, esse modelo de trabalho pode ajudar a desenvolver 
novas habilidades nas pessoas, nos líderes, a descentralizar a renda no 
país, além de evitar perdas de horas significativas de deslocamento e 
aumentar a qualidade de vida dos trabalhadores. "Isso vai acontecer 
com a atividade de contact center. É claro que o desejo de todos é que 
a pandemia seja controlada o mais rápido possível, porém, à medida em 
que as empresas forem investindo no teletrabalho, elas descobrirão que 
essa mudança é benéfica para as cidades, para o planeta". 

Estudos já comprovam que a grande maioria das empresas que adotam 
home office tem redução de absenteísmo (colaboradores ausentes do 
trabalho) e de turnover (rotatividade de pessoal). Uma pesquisa feita 
pela Telework Research Network, que faz parte do Global Workplace 
Analytics, empresa norte-americana especializada em consultoria sobre 
trabalho remoto, revela que aqueles que trabalham em casa produzem 
até 20% a mais, já que o tempo focado, sem interrupções várias vezes 
ao dia, seja por colegas, chefias, telefonemas ou reuniões desnecessá-
rias, aumenta. 

"Os impactos que essa mudança de mentalidade trará para diversos 
setores serão muito sentidos na possibilidade de expansão das operações, 
que não precisarão mais ser somente em sites físicos, gerando empregos 
home office, que propiciam ao trabalhador bater ponto eletronicamente, 
gravar tela e voz, interagir com seus supervisores, tudo com segurança 
de dados e de forma remota", conclui. 

Fonte e mais informações: (www.sercom.com.br).

Fr
ee

pi
k

Freepik

TeleATendiMenTO 
COMeçA A Ter 
segurAnçA 
de dAdOs eM 
AMbienTes 
dOMésTiCOs

gesTãO de prOJeTOs e COlAbOrAdOres reMOTAMenTe



www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 09 de julho de 2020 7Negócios
Empresas 

&

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.

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171

O aumento da 
demanda, a escassez 
de produtos, o tempo 
mínimo de inventário e 
a necessidade adicional 
de distanciamento social 
realmente pressionaram 
o mercado de varejo em 
todo o mundo

Com consumidores preo-
cupados com a higiene, 
os varejistas são forçados 

a pensar de forma inovadora 
e oferecer novas maneiras de 
interagir com os produtos. 

Por isso, empresas passam 
a adotar a tecnologia em fa-
vor do “novo normal”: itens 
etiquetados com RFID (iden-
tificação por radiofrequência), 
vitrines tecnológicas, paga-
mentos feitos diretamente 
dos smartphones e soluções 
móveis de check and go para 
facilitar compras sem contato, 
potencialmente encerrando 
filas de pagamento. Há uma 
mudança nas expectativas do 
consumidor em relação às lojas 
autônomas (sem atendentes), 
entregas de produtos sem con-
tato e pagamento automático 
sem dinheiro, impulsionando 
um novo conceito de venda. 

Há uma mudança nas expectativas do consumidor 
em relação às lojas sem atendentes.
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Experiência “sem contato” é a nova 
tendência no mercado de varejo

“Imagine uma compra em que 
você sempre pode encontrar 
o que procura, onde e quando 
quiser, e ter a oportunidade de in-
teragir digitalmente para receber 
conteúdo personalizado, pagar 
pelo celular e até experimentar 
roupas virtualmente. Em vez de 
utilizar um testador de batom, 
você pudesse apenas olhar em um 
espelho de realidade aumentada 

e ver a cor aplicada digitalmente 
aos seus lábios em tempo real. 
As soluções baseadas em RFID 
criam a base que pode permitir 
isso e muito mais”, reflete Fran-
cisco Melo, vice-presidente e 
gerente geral global de Etiquetas 
Inteligentes da Avery Dennison. 

Sendo uma das maiores e 
certamente mais inovadoras 

varejistas da Itália, a Esselunga 
fez amplo uso da tecnologia 
RFID em sua nova loja de Mi-
lão. Originalmente criada para 
proporcionar um novo tipo de 
experiência no varejo, a “La 
Esse” foi concebida como uma 
vitrine tecnológica, onde todos 
os produtos são etiquetados 
com RFID e os clientes podem 
pagar diretamente de seus 
smartphones. Inaugurada em 
dezembro de 2019, a marca 
continua a atender o público 
desde o início do surto da Co-
vid-19, com comentários muito 
positivos. 

Outra solução notável vem da 
Mishipay, uma empresa de tec-
nologia com sede em Londres - e 
uma parceira da Avery Dennison 
-, que criou uma tecnologia 
móvel de check and go para 
facilitar compras sem contato, 
potencialmente encerrando 
filas de pagamento. “O ‘Scan 
and Go’ oferece uma alternativa, 
fornecendo aos clientes seus 
próprios meios para digitalizar 
e pagar com facilidade por seus 
itens, aproveitando o poder do 
smartphone. 

Além disso, graças à identifi-
cação exclusiva do produto e ao 
‘gêmeo digital’ de uma etiqueta 

RFID, o varejista também colhe 
os benefícios da visibilidade total 
no nível do item e dos sistemas 
antifurto eletrônicos (EAS), mi-
nimizando as perdas”, ressalta 
Melo. Como em qualquer crise, 
a Covid-19 é um catalisador de 
mudanças. Embora tenhamos 
visto lojas tradicionais fechando 
suas portas, o comércio eletrô-
nico está prosperando, tanto 
em empresas de varejo quanto 
para seus concorrentes online. 

“A pandemia não está apenas 
ajudando a acelerar a presen-
ça dessa modalidade entre os 
canais de varejo, mas também 
contribuirá para uma mudança 
fundamental no comportamen-
to do consumidor. Se todos os 
produtos incluíssem um ‘gatilho 
digital’, como um código QR ou 
NFC, haveria a oportunidade de 
cada item se tornar uma conexão 
1:1 entre a marca e o consumidor, 
e os smartphones seriam o portal 
digital para experiências únicas. 
Poderíamos ter acesso a infor-
mações sobre a origem dos pro-
dutos, sugestões e recompensas 
adicionais. Tudo isso sem sair de 
casa!”, finaliza o vice-presidente 
da Avery Dennison. 

Fonte e mais informações: 
(www.averydennison.com).
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Ter ou não diploma 
na era digital?

Ter nas mãos um 
diploma universitário 
é o sonho de uma 
parcela considerável 
da população

Mas será que hoje, 
com tudo que temos 
acesso, principal-

mente a internet, ter um 
diploma é um divisor de 
águas nas decisões de con-
tratações? Em um mundo 
que está vivendo revolu-
ções tecnológicas, o que 
afinal fará diferença para a 
geração de profissionais do 
futuro? E como as escolas, 
universidades e o governo 
estão se preparando para 
este cenário exponencial 
de mudanças? 

Foi buscando compreen-
der mais a fundo o que será 
essencial para um alto de-
senvolvimento no mercado 
de trabalho nos próximos 
anos que o WEF - World 
Economic Forum - reali-
zou uma pesquisa citando 
as dez habilidades que o 
profissional deve ter para 
não ficar para trás. Eu, par-
ticularmente, gostei muito, 
porque todas elas entram 
em habilidades comporta-
mentais conhecidas como 
Soft Skills, algo que bato 
na tecla há pelo menos seis 
anos. 

Essas dez habilidades 
citadas são: Flexibilida-
de cognitiva, negociação, 
orientação a serviço, julga-
mento e tomada de deci-
sões, inteligência emocio-
nal, coordenação, gestão 
de pessoas, criatividade, 
pensamento crítico e reso-
lução de problemas. E o que 
vai acontecer nos próximos 
anos? A diferença entre uma 
pessoa formada e o cargo 
ocupado vai aumentar, e, 
na minha visão, o diploma 
vai se tornar cada vez mais 
obsoleto. 

Além disso, os problemas 
que enfrentamos dentro do 
mercado de trabalho serão 
menos lineares, aumentan-
do a necessidade de equipes 
multidisciplinares, multico-
nectadas e preparadas para 
cenários imprevisíveis. Nos 
próximos anos, para conse-
guir um trabalho, você não 
será mais avaliado pelo di-
ploma e, sim pelo portfólio, 
ou seja, pela sua capacidade 
e histórico de resolução de 
problemas. 

Dentro desse cenário 

acredito que muitos profis-
sionais irão estranhar essa 
mudança, pois continuam 
buscando meios tradicio-
nais para crescerem no mer-
cado e encontrar vagas de 
emprego. É claro que temos 
que considerar profissões 
regulamentadas, como me-
dicina, direito, entre outras 
que você precisa de fato da 
formação e credenciamento 
para exercer a profissão, 
mas quando falamos de Eco-
nomia Criativa e Mercado 
Digital, essa necessidade 
muda completamente. 

Somente uma pequena 
minoria vai abrir os olhos 
para esta crise e começar 
a buscar métodos alterna-
tivos para aumentar suas 
skills e consequentemente 
seu salário, e alcançar o 
sucesso em suas carreiras 
não lineares. Porém, gran-
des empresas brasileiras de 
tecnologia como Nubank, 
iFood, Creditas e Loggi, 
já seguem o modelo e não 
exigem mais diploma uni-
versitário para nenhuma 
vaga. Bravo! 

Antigamente, era muito 
comum vermos nossos pais 
e avós buscando estabilida-
de em suas profissões, hoje 
isso mudou, pois a lógica 
de trabalho digital não é 
linear. Somos obrigados a 
nos reinventar todos os dias 
porque os conteúdos que 
estudamos na universidade 
tem um prazo de validade 
muito curto. 

A questão é, como você 
está encarando o desafio de 
se preparar para alcançar 
seus objetivos profissionais? 
Sabemos que os ensinos 
tradicionais não preparam 
os alunos para o mercado di-
gital. Há uma enorme lacuna 
entre a teoria, o conteúdo 
absorvido e a aplicação real 
no mercado de trabalho. 
Mas afinal, ter ou não um 
diploma na era digital? 

Acredito que mais que um 
diploma, as pessoas devem 
ter vontade de aprender e 
sede de crescimento. O fim 
do diploma já chegou. Se 
você espera que somente 
ele te dê um lugar ao sol, 
pode ser que fique espe-
rando na sombra por muito 
tempo. 

Faça você mesmo a sua 
própria trilha! 

(*) - É fundador e 
CEO da Gama Academy. 

Guilherme Junqueira (*) 

À medida que o mundo 
avança lentamente 
em direção ao retorno 

às atividades do dia a dia, os 
desafios serão maiores para 
os líderes e gerentes inspira-
rem seu time. De olho neste 
cenário, André Franco, CEO 
da Dialog.ci, explica que, 
além de se preocupar com 
a saúde financeira, as em-
presas também estão tendo 
que  achar novas formas de 
manter o engajamento dos 
colaboradores. 

“Foi um desafio adaptar 
a comunicação nos tem-
pos de home office, mas a 
tecnologia provou que este 
tipo de trabalho já pode 
ser aplicado com sucesso. 
Porém, manter a motivação 
dos colaboradores com o 
distanciamento físico, tem 
se tornado um desafio para 
muitas empresas”, explica, 
ao listar algumas dicas de 
como os líderes devem se 
posicionar em um mundo 
pós-pandemia e como adap-
tar uma boa comunicação:
	 •	Alinhe a sua comuni-

cação: a forma como a 
mensagem é transmiti-
da ao público interno é 
muito importante para 
gerar engajamento. “É 
preciso avaliar o perfil da 
sua empresa para saber 
qual a melhor forma de 
disseminar uma mensa-

As empresas estão encontrando novas formas de manter o 
engajamento dos colaboradores.
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Em maio, 
13,3% das 
pessoas 
ocupadas 
exerceram 
teletrabalho

Em maio, o teletrabalho 
foi exercido por 13,3% das 
pessoas ocupadas no Brasil, 
o equivalente a 8,7 milhões 
de trabalhadores, segundo o 
estudo que teve como base 
a pesquisa do IBGE. Esse 
percentual é menor do que o 
potencial de teletrabalho pro-
jetado anteriormente pelos 
pesquisadores, que estima-
ram que poderia ser possível 
para 22,7% das ocupações no 
Brasil, o equivalente a 20,8 
milhões de pessoas. 

Em maio, 84,4 milhões de 
pessoas estavam ocupadas. 
Dessas, 19 milhões, 22,5%, 
estavam afastadas de suas 
atividades, sendo que 15,7 
milhões de pessoas respon-
deram que estavam afasta-
das do trabalho devido ao 
distanciamento social, o que 
corresponde a 82,9% dos 
afastamentos. “Assim, 65,4 
milhões de indivíduos exer-
ciam suas atividades laborais 
em maio no país – 13,3% (8,7 
milhões) estavam exercendo 
suas atividades de forma 
remota.

A região com a maior quan-
tidade de trabalhadores efe-
tivamente atuando de forma 
remota é a Sudeste, com 5,1 
milhões de pessoas, o que 
representa 17,2% do total de 
empregados na região. Esse 
montante representa 59% do 
total de ocupados remotos. 
Em contrapartida, na Região 
Norte, apenas 7,1% (326 
mil) das pessoas ocupadas 
exerciam suas atividades de 
maneira remota. Em quanti-
dade de pessoas, 3,1 milhões 
(36%) dos trabalhadores em 
teletrabalho estão no estado 
de São Paulo; 1,2 milhão 
(13,6%), no Rio de Janeiro; 
e 685 mil (7,9%), em Minas 
Gerais.

O estudo aponta que 10,3% 
dos homens empregados 
estavam trabalhando remota-
mente, ao mesmo tempo que 
17,9% das mulheres ocupadas 
exerciam seu trabalho de 
forma remota. Considerando 
apenas as pessoas que traba-
lhavam remotamente, 46,4% 
eram homens e 53,6% eram 
mulheres (ABr).

Comunicação interna: a gestão de 
pessoas durante e pós-pandemia

Muitas empresas tiveram que adotar home office e outras medidas seguindo as normas de distanciamento 
social por conta da Covid-19

dade. O momento atual 
é com certeza desafiador 
em muitos sentidos e o 
profissional de RH pre-
cisa ser a consciência e 
a ouvidoria da empresa. 

É hora de ter empatia 
e solidariedade para lidar 
com as dificuldades, estar 
aberto a ouvir as pessoas 
para implementar medidas 
efetivas e também ter mais 
flexibilidade em relação às 
atividades. Este cenário evi-
denciou que a produtividade 
deve ser mais importante 
que carga horária. O momen-
to é de pensar no todo, nos 
colaboradores e nas famílias 
e proporcionar um ambiente 
de compreensão e leveza.

“Passar apenas mensagens 
corporativas engessadas e 
falar exclusivamente sobre o 
que vai mal, pode ser arrebata-
dor para a saúde emocional do 
seu time, ainda mais pensando 
em um cenário pós-pandemia, 
em que todos já estarão exaus-
tos de notícias negativas. 
Concentre-se nas mensagens 
positivas, que transmitam 
confiança e verdade. Garanta 
que os líderes estejam inves-
tindo nas pessoas acima de 
tudo, criando um ambiente 
saudável e próspero”, finaliza 
André Franco. 

Fonte e mais informações: 
(https://www.dialog.ci/).

gem com efetividade. 
Para isso, saiba que 
tipo de mensagem você 
quer passar, tenha uma 
comunicação que faça 
sentido com a cultura 
da sua empresa, sem 
sobrecarregar a rotina 
dos colaboradores e, o 
mais importante, escolha 
o método de entrega e o 
tom de voz que ofereça 
maior receptividade.”, 
comenta o especialista. 

	 •	Aproveite o retorno 
para reinventar a sua 
empresa: como estamos 
enfrentando um cenário 
atípico jamais vivido, va-
mos entrar em um “novo 
normal” que mudará a 
forma das pessoas pen-
sarem e agirem, onde a 

tecnologia e praticidade 
serão prioridades nos 
processos operacionais 
das corporações. “É o 
momento de quebrar 
regras e paradigmas, 
pensando em uma cul-
tura mais inclusiva, com 
um foco maior em pro-
tocolos de segurança e 
saúde para garantir o 
bem-estar e felicidade da 
equipe”, complementa.

	 •	Proporcione um am-
biente leve: quando os 
colaboradores sentem 
confiança e humanidade 
no trabalho, isso pode ser 
traduzido em resultados 
positivos, como ideias 
inovadoras, um bom 
atendimento ao cliente 
e alto grau de produtivi-

As nossas escolhas neste momento irão 
determinar como será o nosso futuro.

Sérgio Ferreira (*)
 
Uma das poucas certezas sobre as crises 

econômicas é que ninguém sai das crises 
como entrou. Saímos melhores ou piores. 
As nossas escolhas neste momento irão 
determinar como será o nosso futuro quan-
do a tempestade passar. Não temos como 
prever a duração e tão pouco os impactos 
finais que terão nossos negócios com a 
atual crise economia, política e sanitária 
que vivemos. 

Por isso, devemos focar no que está sob o 
nosso controle. Assumindo que queremos 
sair melhor do que entramos na crise, é 
preciso refletir sobre possíveis caminhos 
a percorrer. Como se guiar? Listei cinco 
aspectos que merecem especial atenção 
para controlar os impactos deste momento. 
	 •	Demanda e despesas - Alguns es-

tudos sugerem que apenas em 2023 
retornaremos ao nível de atividade 
econômica do ano passado. É possível 
que a recuperação venha antes, mas 
contar com isso pode custar caro de-
mais. O mercado, nos próximos meses, 
será de menos clientes com menos 
dinheiro para consumir. Por isso, é 
preciso readequar as despesas. Isto 
significa reduzir gastos daquilo que 
antes considerávamos “intocáveis”.

  Quanto menor for a despesa fixa e 
maior a variável, menos as empresas 
sofrem quando há queda de demanda 
e faturamento, como estamos vivendo 
agora. Quanto maior a alavancagem 
(a relação entre as despesas fixas e as 
variáveis), maior o risco do negócio. 

	 •	Clientes - Nunca o valor de um cliente 
foi tão precioso. Entender as neces-
sidades do cliente neste momento 
significa entender muito mais do que 
os seus hábitos passados de compra e 
sua nova forma de consumir. Se o seu 
cliente atualmente está em atraso com 
os pagamentos, não o fez por má fé, 
mas por necessidade, o que significa 
que vocês deverão dialogar e encon-
trar um meio termo para que o seu 
negócio possa sobreviver e para que 
o seu cliente possa pagar e continuar 
comprando. 

  O custo de uma perda de cliente, e 
posterior investimento na conquista de 
outro apenas para substituir o cliente 
perdido, seguramente não se paga 
economicamente. É importante ter em 
mente que não existe relacionamento 
entre empresas, mas entre pessoas 
que trabalham em empresas parcei-
ras. Entender de pessoas e do fator 
humano é um diferencial competitivo 
extremamente valioso neste momento. 

	 •	Tecnologia - O home office, muitas 

Empresários continuam re-
latando as dificuldades recor-
rentes em manter os negócios, 
mesmo com a flexibilização da 
quarentena, uma vez que a 
recuperação econômica tende 
a ser lenta e gradual. Por isso, 
a FecomercioSP, a Facesp e a 
Associação Comercial de São 
Paulo se uniram para diálogo 
com o BNDES. As três en-
tidades têm enviado ofícios 
descrevendo que os recursos 
liberados ainda não chegaram 
aos empreendedores, sobre-
tudo aos pequenos e médios, 
os que mais têm sofrido as 
consequências da crise. 

Por sua vez, a institui-
ção garante que tem feito 
concessões de crédito, por 
meio das MPs 975 e 977, 
com liberação de R$ 5 bi-
lhões para pequenas e mé-
dias empresas que tiveram 
receita de R$ 360 mil a R$ 
300 milhões em 2019, o que 
veio ao encontro dos pleitos 
da Federação no sentido de 
o Tesouro Nacional entrar 
com o Fundo Garantidor 
para Investimentos (FGI). 
Contudo, a FecomercioSP 
constata que os valores dis-

ponibilizados ainda não são 
suficientes diante das perdas 
causadas pela pandemia. 

Em cem dias de quarentena 
no Estado de São Paulo, de 
24 de março a 30 de junho, a 
Entidade estima um prejuízo 
de R$ 43,7 bilhões ao comércio 
varejista. Quanto ao fecha-
mento do ano, a Federação 
prevê queda de 7,1% no fatu-
ramento do varejo na compa-
ração com 2019 – baixa de R$ 
53,7 bilhões. E mesmo com a 
autorização de reabertura em 
algumas regiões do Estado, a 
retomada econômica tende 
a ser gradual e morosa. Por 
isso, fez novas solicitações ao 
BNDES, a fim de que quantia 
seja ampliada.

A FecomercioSP avalia 
que é importante que os 
recursos cheguem às em-
presas rapidamente, tanto 
para que consigam manter 
os funcionários, quanto para 
evitar um fechamento ainda 
maior dos negócios durante 
(e após) a crise. A estimativa 
da Federação é de que 44 mil 
pequenas empresas encerrem 
as atividades em 2020 (AI/
FecomercioSP).

Sair melhor ou pior desta crise econômica 
e política é uma questão de escolha

vezes percebido como um risco à pro-
dutividade das empresas, finalmente 
virou um aliado justamente a serviço 
do aumento da produtividade. Uma vez 
passada a pandemia, quantas viagens 
serão realmente necessárias para a boa 
gestão dos negócios? Nesta linha de 
adesão tecnológica, temos também a 
economia com aluguéis de escritórios 
e salas de reunião quando é promovido 
um home office eficiente. Já fez as con-
tas como os aprendizados adquiridos 
durante a crise podem se traduzir em 
economias vitalícias de dinheiro para 
o seu negócio? 

	 •	Super comunicar - Neste momento, 
devemos usar e abusar da comunicação 
transparente e direta com os nossos 
funcionários, fornecedores, clientes, 
parceiros comerciais e acionistas. Fa-
lar abertamente sobre os desafios da 
empresa abre espaço para um trabalho 
colaborativo e para a construção de 
novas rotas. 

	 •	Caixa - A recessão pode ser longa e 
isto está completamente fora do nosso 
controle. Um caminho é trabalhar com 
diferentes cenários de recuperação. 
Em todos eles, uma certeza: cuidar e 
proteger o caixa deve ser prioridade 
máxima. Ter linhas de crédito dispo-
níveis pode significar a sobrevivência 
de muitos negócios. 

Precisamos nos acostumar com a ideia 
de que a vida não vai “voltar ao normal” 
e, sabendo que as melhores organizações 
não são necessariamente as maiores, nem 
as teoricamente mais fortes, mas sim as 
que possuem maior capacidade de adap-
tação, devemos enxergar as mudanças 
como oportunidades antes que os nossos 
concorrentes o façam! 

(*) - É consultor focado em gestão com resultados e 
conselheiro formado pelo IBGC. 

paraibaradioblog.com/reprodução

BNDES precisa liberar mais 
recursos às empresas


