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A Cognizant, uma das empresas líderes mundiais em tecnologia e 
negócios, apresentou um estudo com dicas para as empresas supera-
rem a crise causada pela pandemia do novo Coronavírus. Segundo a 
consultoria, a prioridade neste momento deve ser a saúde das equipes, 
com o planejamento para a reabertura econômica e também para a 
adaptação da população ao "novo normal". "É muito fácil desenhar a 
pandemia causada pelo novo Coronavírus como uma única onda de 
destruição", comenta Roberto Wik, diretor de indústria e varejo da 
Cognizant para a América Latina.   

Dicas para empresas superarem a crise

Os donos de pequenos negócios com menor nível de escolaridade 
estão sendo mais afetados pela crise causada pela pandemia do novo 
Coronavírus. Pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a FGV, 
entre 29 de maio e 2 de junho, mostrou que, entre os 7.403 empresários 
brasileiros entrevistados, aqueles com Ensino Médio ou menos têm 
maior dificuldade de manter a operação de modo virtual e implementar 
ferramentas digitais de venda.   

Sofrem mais com pandemia
De repente, veio a pandemia, a quarentena e, com elas, mudanças na 

rotina profissional e na forma de comunicação. Reuniões virtuais, lives, 
webinars e videoconferências se tornaram comuns em diversos setores. 
Entretanto, nem todo mundo possui habilidade com a comunicação 
virtual. Tanto na questão operacional, mas, principalmente, no quesito 
familiaridade. Apesar de já ser comum há tempos, muitas pessoas não 
têm o hábito ou até não gostam de conversar por vídeo.   

Comunicação virtual

Freepik

Negócios em Pauta

Deficientes Visuais
O Be My Eyes é um aplicativo que conecta pessoas cegas 

ou com baixa visão com voluntários que emprestam seus 
olhos para ajudá-las. Recentemente, o Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) firmou uma parceria para oferecer assis-
tência especializada às pessoas com deficiência visual que 
praticam atividade física por meio da plataforma Movimente-
-se. Por meio de chamadas de vídeo no aplicativo, eles tiram 
dúvidas e orientam a execução dos exercícios lecionados em 
qualquer uma das aulas para pessoas com deficiência visual. 
Para mais informações, acesse (https://www.cpb.org.br/).  

  Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Evento online visa fortalecer o mercado de 
software

@Com objetivo de ajudar as Software Houses, a TecnoS-
peed, reconhecida como “A Casa do Desenvolvedor de 

Software anuncia o TecnoUpdate 2020, que chega à sua 11ª 
edição. Neste ano o evento acontecerá no dia 16/10 e será 
transmitido 100% online. Essa edição diferenciada do TecnoUp 
date é recomendada para todas as empresas e profissionais 
que desejam entender melhor esse novo cenário e buscam 
encontrar oportunidades e soluções para o mercado das Soft-
ware Houses a possibilidade de apostar em novos formatos 
para reinventar experiências que já existiam se tornou ainda 
maior. Além de palestras com temas focados nas necessida-
des das Software Houses, o evento visa proporcionar uma 
experiência nova, com o compartilhamento de conhecimento, 
networking e novas parcerias (https://bit.ly/2ZFGs8Y).   
Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

Em um mundo pré-pandemia, 
a massificação da produção, 
do consumo e do crédito 
gerou uma arquitetura social, 
em que para se alcançar 
elevados índices de vendas 
e lucro, era necessária 
uma grande difusão da 
publicidade e das estratégias 
mercadológicas, tornando, 
assim, o consumidor 
vulnerável às ações dos 
produtores e fornecedores de 
bens e serviços. 

Foi nesse cenário que os influen-
ciadores digitais se tornaram 

grandes aliados na divulgação e 
indicação de produtos e serviços, 
visto que eles conseguem impactar 
a vida dos seus seguidores, moldar 
comportamentos, direcionar uma 
decisão de compra e prover uma 
maior aproximação entre uma marca 
e o seu público-alvo. 

Com a pandemia, o mundo mudou 
e estamos experimentando o novo 
"normal". A nova etiqueta requer 
distanciamento social e uma série de 
cuidados para evitar a disseminação 
do vírus. Consequentemente, gran-
des festas e viagens glamurosas não 
devem acontecer antes de existir um 
tratamento ou vacina, o que espe-
cialistas de todo mundo dizem que 
não deve acontecer ainda este ano. 

Como os influenciadores digitais 
são um eco muito significativo em um 
mercado global cada vez mais centrado 
na ideia da presença "omnichannel" 
e no desenvolvimento de estratégias 
eficientes de engajamento online, 
quais os cuidados que as empresas 
devem ter ao contratar esse tipo de 
profissional? Em primeiro lugar, con-
siste em entender que, nem sempre 
a personalidade com mais seguidores, 
será o ideal para sua marca. 

É fundamental analisar quais vo-
zes da internet tem maior aderência à 
cultura e aos valores da sua empresa, 

Num mundo digital pós-Covid, qual o impacto 
dos influenciadores na reputação das empresas? 
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propondo campanhas aderentes a 
estes elementos, com o intuito, de 
fato, de ser capaz de gerar um real 
engajamento relevante. Uma em-
presa voltada para a transparência e 
sustentabilidade a longo prazo, deve 
pautar sempre a sinergia entre os 
valores éticos do influenciador digital 
a ser contratado e seu DNA ético 
definido no seu respectivo Código 
de Conduta ou de Ética. 

Já quando da contratação dos 
serviços, recomenda-se fortemente 
conhecer com profundidade quem se 
está contratando. Uma prévia aná-
lise da reputação deste profissional 
tornou-se mandatória, pois qualquer 
deslize físico ou digital pode acabar 
afetando negativamente a empresa 
que o escolheu. Postagens antigas 
também podem vir à tona, arranhan-
do a reputação das companhias. Infe-
lizmente ou felizmente, dependendo 
do ponto de vista é claro, as redes 
sociais não perdoam e não esquecem. 

Importante frisar que muitos 
influenciadores digitais são pessoas 
normais, que não se prepararam 
totalmente para se tornarem "ce-
lebridades". Portanto, trata-se de 
uma contratação com perfil de alto 
de risco. Deve-se buscar o elemento 
da prevenção na contratação de 
terceiros aplicável a todas as em-
presas que possuem programas de 
integridade implementados ou, caso 

demonstra. Aqui reside o perfil de 
alto de risco desta contratação. 

Muitas empresas baseiam a con-
tratação dos influenciadores digitais 
apenas em contratos jurídicos bem 
escritos, com clausulas estritas 
em relação a comportamentos e 
Compliance, mas se esquecem que 
quando uma crise acontece, a única 
coisa que será possível recuperar 
será a parte material como, por 
exemplo, a devolução do valor dos 
serviços ou até uma indenização. 
Entretanto, quando algo negativo 
aparece na internet, a disseminação 
da informação online é muito rápida 
e não existe muito tempo para geren-
ciar a crise reputacional existente. 

Nesta situação de gerir a crise, 
muitas empresas, devido a uma série 
de exemplos negativos que acontece-
ram, simplesmente decidem manejar 
a crise por meio do rompimento 
contratual e/ou comunicados oficiais 
informando que tal influenciador 
digital não trabalha mais para a 
empresa. Contudo, a crise já está 
instalada. Não existe como "apagar" 
no mundo digital que o influencia-
dor era um representante/líder de 
determinadas marcas, produtos e 
serviços perante seus seguidores e 
até perante a sociedade em geral. 
Reverter tal situação utilizando os 
meios acima mencionados não será 
suficiente para minimizar os estragos 
causados à reputação da empresa. 

Quase todas as crises podem ser 
prevenidas mediante a implementação 
de processos de controles internos 
sólidos e programas de integridade efi-
cientes. Nem toda a contratação deve 
passar pelo crivo de um Compliance 
Officer, mas contratações contendo 
perfil de alto risco reputacional devem 
ser parte da contribuição deste profis-
sional. Quando se fala em reputação, 
prevenção sempre foi o melhor cami-
nho a trilhar. Afinal leva-se 30 anos 
para construir uma reputação de uma 
empresa e menos de 5 minutos para 
destruir a mesma. 

(Fonte: Patrícia Punder é especialista 
de compliance e professora da LEC e 

da Universidade Federal de São Carlos).

Trata-se de uma 
contratação com 
perfil de alto de 
risco. Deve-se 
buscar o elemento 
da prevenção 
na contratação 
de terceiros 
aplicável a todas 
as empresas que 
possuem programas 
de integridade 
implementados.

não possuam, contratar consultorias 
especializadas que possam fazer a 
"verificação dos antecedentes" ou 
"background check" do potencial 
influenciador digital a ser contratado. 

Os influenciadores digitais podem 
ser considerados como "líderes" e, 
portanto, têm responsabilidade civil, 
criminal e ética sobre o que falam, 
como se expressãm e, principalmen-
te, quais são seus comportamentos 
dentro e fora das redes. Liderança 
não é apenas aquilo que uma pessoa 
declara, mas aquilo que a pessoa 

munDo corporatiVo

Pé QuENTE E 
CAbEçA FRIA 
PARA LIDAR COM 
AS MuDANçAS 
CAuSADAS PELA 
PANDEMIA     Leia na página 6

Itália proibe
O ministro da Saúde da Itália, 

Roberto Speranza, determinou on-
tem (9) a proibição de entrada para 
pessoas com passagem pelo Brasil 
ou por outros 12 países que ainda 
não controlaram a pandemia do 
novo Coronavírus. Cidadãos italianos 
estão isentos, mas terão de cumprir 
14 dias de quarentena. A medida 
também atinge Armênia, Bahrein, 
Bangladesh, Bósnia-Herzegovina, 
Chile, Kuwait, Macedônia do Norte, 
Moldávia, Omã, Panamá, Peru e Re-
pública Dominicana (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/pe-quente-e-cabeca-fria-para-lidar-com-as-mudancas-causadas-pela-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-10-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-10-07-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/parem-as-maquinas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estudo-apresenta-oito-dicas-para-empresas-superarem-a-crise/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empreendedores-menos-escolarizados-sofrem-mais-com-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/7-dicas-para-se-profissionalizar-na-comunicacao-virtual/
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Coluna do Heródoto

Foi ele condenado 
uma centena de vezes 
pela imprensa cuja 
irresponsabilidade e 
venalidade auxiliam 
a envenenar a 
sociedade a ponto de 
não mais curá-la. 

O clima político do 
país marcha para um 
radicalismo acentua-

do e os extremos políticos 
se acusam mutuamente 
pelos problemas nacionais, 
entre eles a profunda crise 
econômica vivida pelo país. 
Ninguém quer assumir a 
derrota sofrida e para tanto 
é necessário encontrar um 
bode expiatório para o fra-
casso dos militares. 

O governo se defende e 
usa e abusa da imprensa 
e da parcialidade dos jor-
nalistas para acusar ante-
cipadamente o condenado 
e até mesmo um ministro 
declarou em  mais de uma 
entrevista que  não havia 
dúvida que a nação sofrera 
uma traição. Ele mesmo 
não tinha dúvidas sobre a 
culpabilidade do traidor. 
Poucos se colocaram ao lado 
do acusado. 

A opinião pública também 
está convencida que ele pre-
cisa ser punido e responsa-
bilizado pelo fundo  do poço 
que vivia. Uma verdadeira 
guerra se trava na imprensa. 
As denúncias se acumulam 
e contaminam os partidos 
políticos. Os debates na 
câmara dos deputados e no 
senado são cada vez mais 
acirrados e muitos acredi-
tam que o pais está à beira 
de uma guerra civil. 

A impressão que outros 
países tem dessa situação 
é que os valores morais e 
éticos mais antigos e uni-
versais são excluídos do 
direito. Como uma pessoa 
pode ser condenada a prio-
ri, sem processo, sem uma 
decisão, independente dos 
juízes? Afinal o processo 
deve tramitar na esfera da 
justiça militar ou civil? 

É mais uma polêmica 

que transborda dos jornais 
e é debatida nas ruas, nas 
feiras, nos mercados e em 
todos os locais onde se 
debate por que a sociedade 
chegou onde chegou. Afinal 
os códigos mudaram, ou os 
conceitos que devem preva-
lecer, uma vez que simples-
mente a verdade é apenas 
verdade e a justiça apenas 
justiça, independentemen-
te onde possa  chegar? As 
consequências precisam 
ser suportadas sejam elas 
quais forem.

O capitão é execrado e 
lançado à fúria dos radi-
cais. Não tem esperança de 
escapar da pena máxima, 
ainda que a única prova que 
brandem contra ele é um 
relatório que supostamente 
teria sido escrito por ele e 
entregue aos inimigos. Isto, 
afirmam os acusadores, foi 
responsável pela derrota 
humilhante que a França 
sofreu diante da Prússia. 

O império cai, uma repú-
blica, a terceira da história 
nacional, é erguida às pres-
sas para tentar governar 
uma sociedade humilhada 
e sem rumo. Ninguém 
esperava que o conflito 
pudesse terminar da forma 
desastrosa que terminou. 
Do outro lado proporciona 
a formação de um rival po-
deroso no norte da Europa, 
a Alemanha do chanceler 
Bismarck. O simulacro de 
julgamento termina com 
júbilo. 

No dia 22 de dezembro de  
1894, o capitão do exército 
Alfred Dreyfus, de trinta 
anos, é considerado culpa-
do pela corte marcial por 
ter entregue documentos 
secretos para uma potência 
estrangeira. É condenado à 
prisão perpétua na inóspita 
Ilha do Diabo, na América 
do Sul. Líderes políticos 
queriam que fosse fuzilado. 

Começa o Caso Dreyfus, 
que vai ocupar a imprensa 
pelo menos por mais dez 
anos. Até a descoberta da 
verdade. Ele era inocente.

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

(www.herodoto.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Parem as 
máquinas!!!

O impacto das novas tecnologias 
no mundo dos esportes

Ao falar de cibersegurança o que 
vem à cabeça de quase todos 
nós é vazamento de dados de 

grandes empresas, bancos e hospitais 
– poucos pensam no mundo esportivo. 
Acontece que a recente digitalização do 
setor colocou atletas, clubes e eventos 
na mira dos hackers que roubam e 
adulteram informações, colocando 
em risco o diagnóstico médico de um 
jogador de vôlei, a organização de um 
campeonato nacional e até a venda de 
ingressos das Olimpíadas.

Neste novo universo do esporte hiper-
conectado, a segurança cibernética não 
pode ser negligenciada. Dispositivos 
IoT (Internet das Coisas), por exemplo, 
são extremante vulneráveis no caso de 
instalações esportivas, como estádios e 
quadras. Os grandes esportistas, como 
jogadores de futebol, podem ser vítimas 
de vazamento de dados, falsificações di-
gitais e chantagens de criminosos. Para 
os clubes, os riscos maiores são roubo 
de identidade, falhas de funcionamento 
na plataforma de emissão de bilhetes e 
roubo de informações sigilosas. 

Novas tecnologias e a gestão es-
portiva

Já sabemos que, para ganhar, times 
e atletas devem sempre estar um pas-
so à frente de seus concorrentes. E é 
justamente por isso que precisam se 
proteger. “Imagine, por exemplo, um 
jogador gravando no celular treinos e 
orientações do técnico. Apesar do con-
teúdo estar dentro de um aparelho, ele 
pode ser atacado e compartilhado com 
seus competidores. É algo totalmente 
antiético, mas que infelizmente acon-
tece”, conta Avesta Hojjati, chefe de 
pesquisa e desenvolvimento do DigiCert.

Ninguém nega que os dispositivos 
IoT, como smartwatches e sensores nas 
roupas, são ótimos aliados dos espor-
tistas. Porém, também são vulneráveis. 
Eles fornecerem dados precisos e em 
tempo real, como velocidade, distância 
e movimentos. Tudo isto é analisado por 
técnicos e preparadores físicos para que 
o atleta tenha um melhor desempenho. 
Agora, imagine se vai parar com um 
hacker? Tantos detalhes nas mãos de 
uma equipe adversária pode levar um 
clube a perder o trabalho inteiro de 
meses, ou até anos. 

BlockChain, uma parceria estra-
tégica

BlockChain é uma ferramenta que 
melhora o gerenciamento da identi-
dade digital, pois permite ao atleta o 

mais difícil de ocorrer, mas se isso acon-
tecer, é possível rastrear e descobrir 
quando os dados foram modificados. 
Sem mencionar que, com o Blockchain, 
todas as informações em um sistema 
só podem ser anexadas quando e onde 
o consenso para seu uso foi obtido – 
esse é um outro fator que dificulta a 
alteração”, explica Hojjati.

Ainda nos casos de testes antidoping, 
BlockChain permite a criação de uma 
base única onde são realizadas as aná-
lises e testes de todos os atletas de um 
clube, garantindo melhor visibilidade 
já que os resultados são armazenados 
de forma distribuída e com segurança. 
"As empresas esportivas têm uma gran-
de oportunidade de usar essas novas 
tecnologias e, assim, trazer mais valor 
agregado para o setor", conclui Hojjati.

Big data e segurança cibernética
Os negócios relacionados ao espor-

te geram uma quantidade imensa de 
dados que precisam ser explorados 
primeiro e depois aproveitados da 
forma correta. O primeiro passo para 
isso é analisar as informações geradas 
usando as melhores técnicas possíveis. 
Essa decisão de negócios irá ajudar as 
empresas a ter mais produtividade e 
melhorar seus resultados.

Não se pode esquecer do treinamento 
dos profissionais que irão trabalhar 
com estas análises. Isso é fundamental 
para um processo de digitalização de 
sucesso, pois o conhecimento prévio 
sobre riscos cibernéticos e a tomada 
das precauções adequadas ajudarão a 
garantir ao usuário e aos clubes a con-
fidencialidade dos dados armazenados.
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“Imagine, por 
exemplo, um jogador 

gravando no celular 
treinos e orientações 

do técnico. Apesar do 
conteúdo estar dentro 

de um aparelho, ele 
pode ser atacado e 
compartilhado com 
seus competidores. 

É algo totalmente 
antiético, mas 

que infelizmente 
acontece.”

Como a segurança cibernética pode ajudar na produtividade de clubes e atletas

News@TI
CDL e SINCOVARP lançam aplicativo

@A CDL Ri-
beirão Preto 

– Câmara de Diri-
gentes Lojistas, e o 
SINCOVARP – Sin-
dicato do Comércio 
Varejista, lançam 
nesta quarta-feira 
(8/7) o aplicativo 
Varejo+, o App de 
vantagens oficial 
do comércio de 
Ribeirão. A plataforma vai conectar lojas e empresas de serviços que 
precisam vender mais com consumidores que querem e precisam pagar 
menos, por meio de cupons de descontos, promoções, sorteios e ações 
de marketing com foco nas principais datas sazonais do calendário do 
varejo. O App está disponível para download gratuito na GooglePlay 
(PlayStore/Android) ou na AppStore (IOS/Apple). Ele traz descontos 
para diversos segmentos do comércio, que vão de moda, acessórios, 
calçados e gastronomia, a postos de combustíveis, lojas de conveniên-
cia, perfumaria, concessionárias de veículos, bicicletas e muito mais! 
(www.varejomaisforte.com.br)

Plataforma digital para apoiar produtores rurais 
disponível gratuitamente até 30 de julho

@A plataforma de ferramentas digitais criada pelo Sicredi em parceria 
com a Bayer, Orbia e o AgTech Garage para ajudar produtores 

rurais a atravessarem a crise gerada pela pandemia da Covid-19 ficará 
disponível gratuitamente por mais 30 dias. O prazo, que seria encerrado 
em junho, foi prorrogado até o dia 30 de julho porque o período atual 
ainda é desafiador para a cadeia agrícola. A plataforma, hospedada 
no site da empresa parceira Orbia , é resultado do "Desafio Covid-19: 
soluções digitais para o agronegócio " iniciativa lançada em abril deste 

ano para reunir startups brasileiras com soluções digitais confiáveis 
e de alto impacto que pudessem contribuir para a produção e distri-
buição de alimentos para a população, garantindo o funcionamento 
da cadeia agrícola durante a fase de distanciamento social (https://
www.agtechgarage.com/).

Plataforma digital de eletromobilidade

@A Hitech Electric, empresa especialista em soluções em 
mobilidade elétrica, apresenta uma iniciativa precursora: o 

primeiro e-commerce global de eletromobilidade. A plataforma 
trará produtos exclusivos da Hitech Electric, como o primeiro 
carro elétrico e autônomo do Brasil, além de um novo portfólio, 
que passa a incluir patinetes, scooters e motocicletas, veículos 
off road, caminhões e até a parte náutica com barcos e motores 
náuticos elétricos. Além do novo modelo de negócio, a empresa 
amplia a atuação com novas categorias e seção para venda de 
seminovos, posicionando-a como o principal distribuidor de ele-
tromobilidade do país (https://hitech-e.com.br).

Maior evento de Educação no Brasil será online e 
aberto ao público

@Com o objetivo de apontar caminhos e soluções para os prin-
cipais desafios da vida escolar no Brasil pós-coronavírus, entre 

13 e 19 de julho, 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. 
O Educa Week vai apresentar, também, os finalistas e vencedores 
do Prêmio Destaque Educação 2020.

ricardosouza@netjen.com.br

Freepik

A
I/C

D
L 

e 
SI

N
C

O
VA

R
P

controle sobre seus dados pessoais 
ao acessar qualquer tipo de serviço 
online. Para que ela alcance todo o seu 
potencial, deve permitir a transferên-
cia de dados digitais com criptografia 
altamente sofisticada e de maneira 
totalmente segura. Quando utilizada, 
também precisa garantir elementos fun-
damentais para validar corretamente as 
identidades e proteger a privacidade de 
seus usuários.  

Sem o uso de BlockChain com sis-
temas baseados em permissão, por 
exemplo, a rede de um hospital pode 
ser invadida por hackers e os resultados 
de testes antidopings de esportistas 
correm o risco de adulteração. "Com 
a ferramenta esse tipo de invasão já é 

Evento ajuda pais e educadores 
na retomada das aulas e 

espera 10 mil participantes
Buscando auxiliar pais, edu-

cadores e gestores de escolas 
no momento de retornar às 
aulas presenciais, o Escolas 
Exponenciais anuncia seu 
evento anual, que acontece 
de 22 a 24 de julho. De modo 
a ampliar o acesso a pessoas 
de todo o Brasil, o Conecta 
Escolas Exponenciais Live 
teve reformulado seu formato 
e, em 2020, será 100% online. 
Com motes como “Nutrir a 
educação é nutrir a esperan-
ça” e “A educação não pode 
parar”, esta edição também 
se diferencia por ser mais 
abrangente. Antes restrita aos 
diretores das escolas, dessa 
vez a programação foi pen-
sada para toda a comunidade 
escolar, de gestores a alunos, 
passando por professores, 
coordenadores e pais. Maior 
da América Latina em seu 
segmento, o Conecta EX 2020 
espera 10 mil inscrições, nove 
vezes mais em relação a 2019.

As palestras do Conecta EX 
2020 acontecerão nos perío-
dos da tarde e da noite e serão, 
em sua maioria, gratuitas (três 
das cinco trilhas de conteúdo 
não serão cobradas). As ins-
crições podem ser feitas neste 
link: https://escolasexponen-
ciais.com.br/evento/ , Quem 
adquirir o passe VIP terá o 
direito a tradução simultânea 
(algumas palestras VIP serão 
em inglês), à gravação do con-
teúdo de todas as palestras 
abertas (ao vivo e gravações), 
mais 14 exclusivas (ao vivo 
e gravações), certificado 
de conclusão e concessão 
do acesso aos arquivos dos 
materiais apresentados nas 
palestras dos dois dias de 
evento. Dentro desta mudan-
ça no público alvo em relação 
ao ano passado, o período da 
tarde terá mais foco nos edu-
cadores, enquanto a noite terá 
um conteúdo mais aberto, 
para país e também alunos.
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D - Materiais Elétricos
A Elétrica Neblina, pertencente ao Grupo Mater, holding que reúne 
empresas dos segmentos de materiais elétricos, iluminação, automação, 
instalação, motores, solar, conectividade, EPIs e ferramentas, acaba 
de lançar o e-Commerce Neblina (www.neblina.com.br), seu primeiro 
canal de vendas on-line para todo o Brasil para atender os mercados da 
construção civil e da indústria. Voltada inicialmente ao mercado B2C, a 
novidade tem como foco eletricistas, arquitetos, decoradores e o próprio 
consumidor final. São mais de 30 mil itens em estoque, cujas inclusões 
no e-commerce se darão gradativamente. Qualquer compra pode ser 
entregue em todo o território nacional via Correios e transportadoras. 

E - Aceleração de Startups
Estão abertas as inscrições para o segundo ciclo do ano do InovAtiva 
Brasil, maior programa de aceleração de startups da América Latina. 
Até 160 startups serão selecionadas para uma aceleração de quatro 
meses, com mentorias, treinamentos, conexões e capacitações online 
que ajudarão os participantes a crescer e impactar cada vez mais a 
sociedade. Ao final, os empreendedores se apresentarão a uma banca 
de investidores, aceleradoras, mentores e fundos de investimento. O 
objetivo é preparar startups em estágios de operação e tração para 
interagir com investidores e conquistar novos clientes. Até o dia 3 de 
agosto, soluções inovadoras, de qualquer segmento, podem se inscrever 
pelo site (https://www.inovativabrasil.com.br/ciclo20202/).

F - Aplicativo de E-book 
O isolamento social fez com que a sociedade adotasse novos hábitos e a 
leitura está entre o passatempo preferido da quarentena, principalmente 
tendo as telas dos smartphones e tablets como grandes aliadas. Prova 
disso é o aumento do consumo de livros digitais durante a pandemia, 
que fortaleceu o mercado editorial. O Skeelo, maior negócio do segmento 
de e-books do país, registrou um crescimento de 275% no consumo de 
livros durante o período de confinamento, comparado com o primeiro 
trimestre de 2020. De 23 de março, data que marcou oficialmente o 
início do isolamento social, até 30 de junho, a ferramenta registrou mais 
de 300 mil livros baixados em sua plataforma e mais do que o dobro de 
usuários cadastrados. Saiba mais: (www.oskeelo.com.br).

A - Capacitação Profissional 
O Itaú Unibanco e a ONG Recode promovem a 2ª edição do programa 
de formação profissional voltado para jovens em vulnerabilidade social 
que buscam oportunidades em TI. São mais de 200 vagas gratuitas 
para residentes do Rio de Janeiro e São Paulo que desejam trabalhar 
como desenvolvedores da categoria full stack. Durante seis meses, os 
alunos aprenderão a atuar em várias partes do projeto de um software 
(sistemas e aplicativos) e na criação da interface, códigos, bancos 
de dados e programação. É preciso ter entre 18 e 39 anos, ensino 
médio completo, renda per capita familiar de até 1 salário mínimo. 
Inscrições disponíveis no site (www.recode.org.br)

B - Direitos Autorais
A Câmara Brasileira do Livro e a Bolsa de Moedas Virtuais e Em-
presariais de São Paulo, 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 visa proteger a produção intelectual, certifi-
cando 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).

C - Área de Tecnologia 
A tecnologia vem se mostrando uma das principais aliadas para que 
empresas superem os desafios impostos pela Covid-19 e garantam a 
continuidade dos negócios. E para atender à demanda crescente de mão 
de obra, as companhias seguem ampliando o seu quadro de funcionários. 
Na Dedalus, líder em serviços de Cloud Computing e Dados, por exemplo, 
o número de colaboradores foi ampliado em 22%, comparado a junho 
de 2019. Ainda assim, a empresa segue com 22 vagas abertas para as 
áreas de Tecnologia e Negócios. Atualmente, todas as contratações são 
realizadas online, por meio de videoconferência. Outras informações: 
(www.dedalus.com.br).

G - Programa de Estágio 
A CI&T, multinacional brasileira especializada em transformação digital, 
abriu as inscrições para a edição 2021 do seu programa de estágio. Serão 
contempladas 200 vagas distribuídas entre sua sede em Campinas e o 
escritório em Belo Horizonte. São destinadas a estudantes de cursos téc-
nicos ligados à Tecnologia da Informação ou de graduação em Ciências ou 
Engenharia da Computação, Análise de Sistemas, Matemática, Estatística, 
Física ou similares com conclusão após dezembro de 2021, e que terão a 
oportunidade de desempenhar na prática todo o aprendizado até o término 
do seu curso. O domínio do inglês pode ser um diferencial para o candidato. 
As inscrições vão até o próximo dia 31, no site: (www.ciandt.com).

H - Especialistas em Endocrinologia
Pioneira no setor de medicamentos biotecnológicos e companhia respon-
sável por trazer a insulina inalável para o país, a Biomm passa a oferecer 
para médicos acesso à educação continuada em diabetes pela Academia 
Afrezza. A plataforma virtual será atualizada mensalmente e o público 
médico poderá acompanhar, gratuitamente, aulas com os maiores espe-
cialistas em endocrinologia do Brasil. Os módulos vão abordar diversos 
temas relacionados à prática médica na assistência de pacientes diabéticos, 
além da segurança, eficácia e estudos clínicos de Afrezza, insulina inalável 
que está disponível nas redes de drogarias de todo o país para tratamento 
de diabetes dos tipos 1 e 2. Inscrições: (www.academiaafrezza.com.br). 

I - Plataforma de Eletromobilidade
A Hitech Electric, empresa especialista em soluções em mobilidade 
elétrica, apresenta uma iniciativa precursora: o primeiro e-commerce 
global de eletromobilidade. A plataforma trará produtos exclusivos da 
Hitech Electric, como o primeiro carro elétrico e autônomo do Brasil, 
além de um novo portfólio, que passa a incluir patinetes, scooters e 
motocicletas, veículos off road, caminhões e até a parte náutica com 
barcos e motores náuticos elétricos. Além do novo modelo de negócio, 
a empresa amplia a atuação com novas categorias e seção para venda 
de seminovos, posicionando-a como o principal distribuidor de eletro-
mobilidade do país. Mais informações: (https://hitech-e.com.br).

J - Gerentes Comerciais 
O Banco Safra está com as inscrições abertas para o Top Business, pro-
grama de desenvolvimento e formação de novos gerentes comerciais. 
Com duração de 12 meses, o programa terá seis meses de formação com 
cursos sobre o mercado financeiro, e seis meses de vivência comercial 
com o acompanhamento dos mentores e especialistas do banco. Além 
disso, os participantes terão uma remuneração de R$ 5 mil. Podem 
se inscrever profissionais com ensino superior completo, experiência 
comercial em diferentes setores, habilidade para negociação e disponi-
bilidade para trabalhar em São Paulo. As inscrições vão até o próximo 
dia 23, e estão disponíveis no site (www.vagas.com.br).

Fake ou real: como 
transmitir segurança para 
as pessoas na internet?

E-mail, SMS, imagens 
virais no WhatsApp: as 
tentativas de golpe na 
internet chegam pelos 
mais diversos meios

Os riscos podem variar 
de roubo de dados, 
clonagem do aparelho 

celular e até de contas bancá-
rias. Sabendo da quantidade 
de pessoas mal intencionadas 
na web, como é possível ter 
confiança de que uma cam-
panha é verdadeira? Imagine 
receber uma mensagem fa-
lando que você tem direito 
ao pagamento de uma quantia 
em dinheiro e que, para isso, 
precisará fornecer seus dados 
pessoais e bancários. Até o 
mais distraído dos usuários 
vai desconfiar. Acaba prevale-
cendo o antigo ditado de que 
“quando o milagre é demais, 
até o santo desconfia”.

E, claro, há motivos para 
desconfiar: segundo uma em-
presa especializada em segu-
rança digital, desde o início da 
quarentena, em março, houve 
24 milhões de tentativas de 
golpes na internet, a maioria 
usando o Coronavírus como 
armadilha. Os criminosos 
aproveitam que muitas pes-
soas estão em casa, passando 
mais tempo online, e veem a 
oportunidade de atacar.

Porém, não se pode esque-
cer que, hoje, a internet é a 
principal maneira pela qual 
as pessoas se comunicam e 
as ideias conseguem viralizar. 
Grupos de WhatsApp reúnem 
moradores de um bairro para 
avisar sobre ondas de assalto e 
movimentações suspeitas nas 
ruas, por exemplo. Pequenos 
empreendedores se fortale-
cem ao indicar os trabalhos 
uns dos outros pelas comu-
nidades de Facebook. 

Ou mesmo lojas no Insta-
gram aumentam seu número 
de seguidores ao divulgar 
alguma promoção ou sorteio. 
Entre diversas campanhas 
online, há sempre aquelas com 
o poder de ajudar o usuário 
e é preciso estar atento para 
diferenciá-las das maldosas.

Neste ano, lançamos a 
campanha ‘Trabalhou Tem 
Direito’, com a nobre missão 
de localizar mais de 7 mil ex-
funcionários do McDonald’s 
que não receberam o paga-
mento do PPR (Programa de 
Participação nos Resultados) 

proporcional ao período tra-
balhado. Com a pandemia, 
entregar estes valores em 
dinheiro se tornou ainda mais 
importante, tendo em vista 
o momento de dificuldade 
econômica em que se encon-
tram boa parte das famílias 
brasileiras.

O que observamos desde o 
início é justamente esse receio 
em acreditar que, de fato, há 
um pagamento a ser recebido. 
Muitos ainda não conhecem 
o trabalho do sindicato e 
acabam realmente confiando 
na campanha depois de con-
firmar com antigos colegas ou 
pessoas que também foram 
beneficiadas. Mas não é o caso 
de todos, então continuamos 
tentando transmitir uma men-
sagem verdadeira e confiável.

Acreditamos que por trás 
de toda campanha, empresa 
ou ação na internet existem 
pessoas. Um ser humano é 
capaz de despertar no outro 
empatia, segurança e cre-
dibilidade. A internet deve 
ser usada a nosso favor! Na 
comunicação com o público, 
não devemos nos esconder. A 
atuação do sindicato deve ser 
no meio digital como sempre 
foi nos espaços públicos: um 
ambiente de diálogo, troca de 
experiências, conversas e dis-
cussões que visem a conquista 
de direitos. 

Por isso, toda nossa estra-
tégia é focada em mostrar 
vídeos de pessoas que rece-
beram o benefício, espaços de 
perguntas e respostas e, mais 
recentemente, ampliação do 
alcance por meio das redes 
sociais.

Devemos estar onde os tra-
balhadores estão. Conversar 
com eles da mesma forma 
como conversamos pessoal-
mente. 

Diminuir a distância a que 
fomos submetidos e nos 
reinventar para ajudá-los 
neste momento. Isso é o que 
transmite confiança: saber 
que, do outro lado, não há uma 
máquina ou alguém de caráter 
duvidoso, mas um aliado na 
luta pelos trabalhadores, com 
um histórico de conquistas 
em prol do coletivo. Assim, 
conseguiremos alcançar todos 
os beneficiários da campanha 
e reinventaremos o papel do 
sindicato nos dias atuais.

(*) - É gerente jurídico do Sinthoresp 
(Sindicato dos Trabalhadores de 

Hotéis, Bares, Restaurantes e 
Similares de São Paulo e região).

Antonio Carlos Lacerda (*)

Com o início da flexibilização da quarentena, 
o setor deverá avançar. 
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No varejo restrito – 
que exclui os ramos 
automotivo e de 

materiais de construção –, a 
projeção de queda também 
diminuiu para 6,3%. As es-
timativas têm como base os 
dados positivos da pesquisa 
de maio, divulgada pelo 
IBGE. A queda do isola-
mento social e a adoção de 
estratégias de e-commerce 
ajudaram o varejo a repor 
parte das perdas impostas 
pelo novo Coronavírus até 
o momento. 

Com o início da flexibiliza-
ção da quarentena, o setor 
deverá avançar também em 
junho. Segundo o presidente 
da CNC, José Roberto Ta-
dros, após chegar ao “fundo 
do poço”, o comércio mostra 
sinais de recuperação. “O 
setor deverá apresentar per-
das menos acentuadas nos 
próximos meses. Contudo, 

Com o pagamento da 
terceira parcela do Auxí-
lio Emergencial concluído 
aos beneficiários do Bolsa 
Família, o programa fechou 
junho com a marca de 
14,283 milhões de famílias 
atendidas. A maior parte 
- mais de 13,6 milhões - re-
cebeu o recurso destinado 
a ajudar as pessoas mais 
vulneráveis a enfrentar a 
crise provocada pela pan-
demia da Covid-19, em um 
investimento que superou 
a marca de R$ 15,2 bilhões. 
Cada família recebeu o va-
lor médio de R$ 1.116,18. 

O número total de fa-
mílias atendidas foi o se-
gundo maior da história 
do programa. Segundo 
informações do Ministério 
da Cidadania, o marco mais 
expressivo até hoje ocorreu 
em maio de 2019, com 14,33 
milhões de famílias bene-
ficiárias. No mês passado, 
o Bolsa Família registrou 
o total de 14,281 milhões, 
enquanto em abril foram 
14,27 milhões. Antes dis-
so, o registro mais alto era 

O número total de famílias atendidas foi o segundo maior da 
história do programa.
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Busca do 
consumidor por 
crédito volta a 
crescer 

Segundo o Indicador da Se-
rasa Experian, a procura dos 
brasileiros por crédito cresceu 
13,1% em maio, na comparação 
com abril. Esse foi o primeiro 
aumento da série mensal após 
três meses consecutivos de 
queda. A recuperação foi ve-
rificada em todas as faixas de 
renda analisadas e também nas 
regiões do país: Centro-Oeste 
(19,0%), Sul (15,2%), Norte 
(14,6%), Sudeste (12,1%) e 
Nordeste (10,4%).

“Após queda em abril, vimos 
que os consumidores iniciaram 
um retorno ao mercado de 
crédito em maio. Tal movi-
mento, contudo, ainda está 
muito ligado à renegociação 
de dívidas embora já existam 
alguns sinais, ainda que tími-
dos, de busca de crédito para 
recuperação de consumo”, 
diz o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi.

O indicador mostra ainda que 
os brasileiros com maior renda 
foram os que mais solicitaram 
crédito em maio. O aumento na 
procura para os que ganham 
acima de R$ 10 mil mensais foi 
de 15%, enquanto a alta para os 
que estão na faixa até R$ 500 e 
de R$ 500 a R$ 1.000 mensais 
foi de 12,4% e 12,8%, respecti-
vamente (AI/SerasaExperian).

CNC revisa para 9,2% projeção 
de queda no varejo em 2020

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) revisou para 9,2% a previsão de retração no volume das 
vendas no varejo ampliado, em 2020

des pesquisadas registraram 
crescimento, com destaque 
para os segmentos conside-
rados não essenciais, como 
tecidos, vestuário e calçados 
(+100,6%), veículos, motos, 
partes e peças (+51,7%) e 
móveis e eletrodomésticos 
(+47,5%).

Desde o início da pandemia 
do novo Coronavírus, em 
março, até o fim de junho, 
os prejuízos do setor com a 
crise alcançaram R$ 240,8 
bilhões. “As perdas mensais 
de faturamento em relação 
ao período anterior ao surto 
da doença se aproximaram 
de R$ 40 bilhões em março, 
atingindo, rapidamente, um 
pico de R$ 77,4 bilhões em 
abril. Desde então, o setor 
segue apresentando perdas 
menos intensas”, destaca 
Fabio Bentes, economista 
da CNC responsável pelo 
estudo (Gecom/CNC).

a recuperação da atividade 
comercial ainda dependerá 
dos impactos da crise sobre 
variáveis condicionantes 
do consumo, como o mer-
cado de trabalho, a oferta 
e a demanda de crédito e o 
nível de confiança dos con-
sumidores”.

O volume de vendas no 

varejo avançou 13,9% em 
relação a abril. A alta, no 
entanto, foi insuficiente 
para o setor recuperar as 
perdas de março (-2,8%) 
e abril (-16,3%). Foi o pri-
meiro avanço em três me-
ses, após fortes retrações 
em março (-14%) e abril 
(-17,5%). Todas as ativida-

Bolsa Família chegou a 14,283 
milhões de famílias em junho

de novembro de 2018, com 
14,22 milhões de famílias 
atendidas. 

Assim, quatro dos cinco 
meses com maior número 
de famílias beneficiadas na 
história do programa ocorre-
ram na atual gestão. “Temos 
um retrato da preocupação 
verdadeira que o governo 
tem em atender a população 
mais vulnerável, de forma 
ainda mais significativa nes-
se período de enfrentamento 
da pandemia”, afirma o mi-
nistro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni. 

Em junho, além das 13,6 

milhões contempladas com 
o Auxílio, outras 650 mil 
famílias permaneceram na 
folha de pagamento regular 
do programa, totalizando 
um valor de R$ 104,3 mi-
lhões. A Caixa  informou 
que, até as 12h de quarta-
feira (8), R$ 121,1 bilhões já 
tinham sido creditados via 
Auxílio Emergencial para 
65,2 milhões de pessoas. 
São 19,2 milhões aprova-
dos via Bolsa Família, 10,5 
milhões pelo Cadastro 
Único e 35,7 milhões por 
meio de site ou aplicativo 
(Ascom/M.Cidadania).
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Análise sobre 
a criação da 

Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados

Com a vigência da 
LGPD, é de suma 
importância se 
manter atualizado 
sobre o principal 
órgão de efetividade 
da lei

A concepção global 
sobre o uso de infor-
mações pessoais mu-

dou. Nos últimos anos, uma 
onda de conscientização 
generalizada tomou conta 
do vocabulário popular e, 
inevitavelmente, isso teve 
consequências práticas no 
Brasil. A fim de contemplar 
a urgência do assunto, foi 
elaborada a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), 
projeto que busca garantir 
a integridade dos dados ad-
quiridos por marcas, de seus 
respectivos consumidores e 
empregados. 

Estima-se que a nova 
legislação entrará em vigor 
em breve e, apesar da pro-
ximidade, o cenário ainda 
se mostra desfavorável. 
Segundo um levantamento 
realizado no final do ano 
passado pela consultoria 
ICTS Protiviti, cerca de 
84% das empresas nacionais 
não estão preparadas para 
a chegada da lei. O espaço 
para aprimoramento ope-
racional é amplo e diversas 
ferramentas inovadoras es-
tão disponíveis para auxiliar 
o executivo a se adaptar às 
obrigatoriedades que certa-
mente virão. 

No entanto, outro aspec-
to fundamental carece de 
maior elucidação e, pen-
sando nisso, preparei um 
artigo completo sobre a 
criação da Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados 
(ANPD) e sua importância 
para a aplicação da LGPD. 
Acompanhe!
	 •	Qual é o propósito da 

ANPD? - Com natureza 
transitória e vinculada 
à Presidência da Repú-
blica, a ANPD possui 
função plena de zelar 
pela proteção dos dados 
pessoais, oferecendo 
diretrizes correspon-
dentes ao texto apro-
vado para a LGPD. No 
formato de um órgão 
governamental com-
posto por conselhos, 
corregedoria, ouvidoria, 
assessoramento jurídico 
próprio e unidades ad-
ministrativas, a agência 
acompanhará de perto a 
nova realidade informa-
cional de companhias 
nacionais.

  O princípio básico da 
ANPD está na fiscaliza-
ção do cumprimento da 
nova legislação em sua 
completude. Não é por 
acaso a unanimidade 
entre especialistas em 
relação ao protagonis-
mo do órgão, que será 
determinante para o 
funcionamento ade-
quado da legislação. 
Sua abrangência ainda 
se estende a promover 
ações didáticas à popu-
lação e consolidar uma 
colaboração mútua com 
autoridades de proteção 
de dados pessoais de 
outros países.

	 •	Respondendo aos 
pilares da lei - Segu-
rança, consentimento 
e transparência. Se 
pudéssemos resumir 
a LGPD a três precei-
tos, a correspondência 
das palavras citadas 

anteriormente seria 
extremamente fiel. Sob 
a ótica das organizações, 
de todos os tamanhos e 
segmentos, fica explí-
cito o imediatismo de 
se adotar uma política 
interna capaz de asse-
gurar o uso e armaze-
namento responsável 
de informações mani-
puladas. 

  Aquela velha noção de 
que o público consumi-
dor está pouco interes-
sado no que está sendo 
feito com seus dados 
permaneceu no passa-
do. Um estudo proposto 
pela Unisys aponta que 
42% dos brasileiros 
estão confiantes com 
a proteção trazida pela 
LGPD. Isso simboliza 
uma das várias mudan-
ças provocadas pelo 
fenômeno da transfor-
mação digital. O usuário, 
conectado e por dentro 
de tudo que está a seu 
alcance na internet, 
enxerga a privacidade 
como um escudo de de-
fesa eficiente. Fraudes, 
ataques cibernéticos 
e vazamentos apenas 
potencializam essa men-
talidade.

	 •	A contribuição decisi-
va da tecnologia - Não 
há como fugir desse 
novo quadro nacional. 
Para os executivos, a 
missão de buscar al-
ternativas condizentes 
com o que se espera 
das marcas se torna 
gradualmente maior e 
mais urgente. Quanto 
antes ceder ao compro-
metimento necessário, 
menores serão os riscos 
de punições e sanções 
prejudiciais à reputação 
da empresa. 

  É interessante lembrar 
que, hoje em dia, o 
prestígio de uma marca 
pode ser questionado na 
medida em que informa-
ções são disseminadas 
com uma velocidade 
incontrolável por redes 
e mídias sociais. O pre-
juízo vai além do aspecto 
financeiro. Se já estamos 
por dentro do conteúdo 
da lei e a atuação da 
ANPD, como lidar com 
essa transição radical de 
mentalidade e conceitos 
fiscais? Novamente, a 
inovação tecnológica 
surge como uma aliada 
estratégica e crucial 
para o armazenamento 
de dados. 

No mercado, softwares 
são eficientes em unificar 
bases informacionais e con-
solidar o uso dos materiais 
disponibilizados, conce-
dendo valor e simplificando 
processos operacionais. 
Sistemas automatizados 
não eximem o papel huma-
no, mas possibilitam maior 
segurança e minimizam a 
chance de falhas críticas 
colocarem uma companhia 
inteira em ilegalidade; o 
que será essencial com a 
LGPD.

Entender o modelo de 
gestão que se utiliza e as 
maiores lacunas dentro de 
sua empresa é um bom pon-
tapé inicial para identificar 
a melhor forma de ingressar 
nessa nova era da informa-
ção. Faça essa reflexão e 
participe desse debate!

(*) - É CEO da eCOMEX - NSI, com 
mais de 20 anos de experiência no 

segmento de Comércio Exterior. 

André Barros (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RICARDO RODRIGUES MARQUES, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 06/09/1991, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Waldeci Marques e de Clarisse Rodrigues de 
Oliveira. A pretendente: GISELE BUFULCO PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 30/11/1990, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos Pereira e de Rosana 
Bifulco Pereira.

O pretendente: GUILHERME TADEU RIBEIRO DA SILVA, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 22/04/1957, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Irineu Ribeiro da Silva e de 
Zelia Passos da Silva. A pretendente: VILMA CARVALHO SOUZA, profissão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Mirangaba, BA, data-nascimento: 26/09/1970, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Joelito Galdino Souza 
e de Agnalvina Carvalho Souza.

O pretendente: TANER DE OLIVEIRA ROCHA, profissão: engenheiro aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
29/03/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Pedro de 
Oliveira Rocha e de Dora Gianfelicce Rocha. A pretendente: ROSÂNGELA SAES SIL-
VÉRIO, profissão: vendedora, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, 
SP, data-nascimento: 14/09/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Fernando Saes e de Maria Rosa da Silva Saes.

O pretendente: KLEBER AUGUSTO DE BARROS SILVA, profissão: técnico em equi-
pamentos médicos, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, 
data-nascimento: 12/12/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filho de Sergio Augusto Silva e de Sueli Alves de Barros Silva. A pretendente: PRISCILLA 
APARECIDA LUZZI, profissão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Belenzinho, SP, data-nascimento: 27/09/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Luzzi e de Marcia Costa dos Santos.

O pretendente: DIEGO TADEU ALMEIDA, profissão: analista de RH, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 20/06/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Tadeu Almeida 
e de Silvia Maria Ribeiro Almeida. A pretendente: JESSICA DIAS CASSIMIRO, profissão: 
estudante, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Vila Maria, SP, data-nas-
cimento: 22/07/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de 
Moacir Cassimiro Junior e de Telma Dias Cassimiro.

O pretendente: NILTON BARBOSA DA SILVA, profissão: supervisor de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 
24/05/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Bene-
dito Barbosa da Silva e de Josefa Cecilia Barbosa da Silva. A pretendente: SILVIA 
PREVIDES DO NASCIMENTO, profissão: recepcionista, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 12/04/1969, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre do Nascimento e 
de Mércia Prevides do Nascimento.

O pretendente: RONALDO BAPTISTA CARAÇA, profissão: funcionário público aposenta-
do, estado civil: divorciado, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/10/1960, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Mario Baptista Caraça 
e de Alvira Crispa Caraça. A pretendente: ANA PAULA ALVES SANTOS, profissão: 
babá, estado civil: solteira, naturalidade: em Jordânia, MG, data-nascimento: 08/11/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Sinésio Diogo Santos 
e de Ana Maria Alves Rocha.

O pretendente: ALEXANDRE NAVARRO BARIZZA, profissão: técnico em eletrôni-
ca, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana, SP, data-nascimento: 
06/11/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Nelson 
Navarro Barizza e de Waldez Meggiolaro Barizza. A pretendente: CLARA LANA RAÍSSA 
LOPES CARDOSO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Salesópolis, 
SP, data-nascimento: 10/07/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Sérgio Lopes Cardoso e de Lucinéia Donizeti Lopes Cardoso.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE SOUZA, profissão: microempresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Téofilo Otoni, MG, data-nascimento: 17/07/1965, residente e 
domiciliado em Campinas, SP, filho de José Ridalto de Souza e de Maria Eni de Souza. 
A pretendente: ROSELÍ TEIXEIRA MARTINS, profissão: fiscal de escritório de contab, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimen-
to: 13/06/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Pedro 
Martins Filho e de Maria Teixeira Martins.

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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: BRUNO MIRANDA NAZARRE, profissão: tecelão, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Eduardo Franco Nazarre e de Eliandra Miranda da Silva Nazarre. 
A pretendente: VITORIA PEREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo Pereira da Silva e de Solange Pereira 
da Silva.

O pretendente: RODRIGO PIRES SILVA, profissão: supervisor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 05/02/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Vanderley Pires Silva e de Sueli da 
Costa Pires Silva. A pretendente: JENIFFER ALVES DOS SANTOS, profissão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 31/08/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Roberto Alves 
dos Santos e de Valdice Rosa Alves dos Santos.

O pretendente: EVANDRO CAMPOS SANTOS, profissão: bancário, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Bandeira do Colonia, BA, data-nascimento: 01/12/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Epaminondas Caires dos Santos 
e de Jasmira Campos Santos. A pretendente: SIONE SILVA DOS SANTOS, profissão: 
consultora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: em Buerarema, BA, data-
nascimento: 15/07/1988, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de 
Evilasio Souza dos Santos e de Edna Maria Silva Santos.

O pretendente: DIEGO CORREIA DE LIMA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 06/10/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Cicero de Lima 
e de Arlene Correia de Lima. A pretendente: MIRIAM PINHEIRO DE LIMA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-
nascimento: 25/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Pinheiro de Lima e de Maria Nilza Alves de Souza de Lima.

Ainda hoje, algodão é um dos produtos principais 
para o País, que se destaca no cenário internacional 
como um dos cinco maiores produtores mundiais 

ao lado da China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. 
Mas essa matéria-prima teve papel crucial no início da 

história da Bunge no Brasil e no começo da industria-
lização brasileira. A empresa, que chegou ao Brasil em 
1905, iniciou uma rápida expansão no país com diversas 
aquisições. Entre elas, a da moagem de trigo em Santos 
que, dois anos depois, se tornaria o Moinho Santista, a 
primeira unidade moageira da Bunge. 

Erguida no Porto de Santos com a finalidade de comer-
cializar farinhas, farelos, além das atividades de moagem 
de trigo e da fabricação de massas e congêneres, desde a 
inauguração, o local foi marcado por diversas melhorias 
tecnológicas, principalmente em relação à geração de ener-
gia elétrica do local. Anos depois, já na década de 1920, 
João Ugliengo começou a estudar e observar o algodão e 
as possibilidades do produto para os negócios da empresa. 
O interesse pela matéria-prima abrangia tanto o uso da 
fibra, para produzir fios e tecidos, quanto da semente, 
para os óleos vegetais. 

Nesta época, Ugliengo entrou em contato com Alfredo 
Hirsch, diretor da empresa na Argentina, sobre os ma-
quinários indispensáveis para montar uma fábrica que 
correspondesse às necessidades de processar o algodão. 
Após planos e orçamentos descritos em cartas entre os 
diretores em 1927, o diretor brasileiro confirmou a com-

Produtor rural em plantação de algodão, em Barretos, 
Olavo Esteves, em 1950.
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Relembrando o uso do algodão 
nos primórdios da Bunge no Brasil
Neste sábado (11), é celebrado o Dia do Algodão e o Centro de Memória Bunge, referência no Brasil 
na área de preservação da memória empresarial, relembra a importância dessa matéria-prima a partir 
dos registros em cartas de João Ugliengo, diretor do Moinho Santista, uma das empresas da Bunge, do 
início da década de 1920

pra de máquinas de refino de óleo e, no ano seguinte, os 
maquinários já estavam em posse do Moinho Santista. 

Em 1929, era lançado no mercado o óleo Salada, pro-
duzido na fábrica em que o diretor estudava desde o 
início da década. Ainda no mesmo ano, foi oficializada 
a constituição da Fábrica de Tecidos Tatuapé, dando 
origem à Santista Têxtil. Os dois ramos industriais, como 
previsto, desenvolveram-se amplamente e fizeram do 
algodão um setor-chave da cadeia produtiva da Bunge 
no Brasil. 

Essas e outras informações sobre a história do Moinho 
Santista e do algodão no Brasil podem ser encontradas 
no acervo do Centro de Memória Bunge, que preserva os 
mais de 100 anos de história da Bunge no Brasil. Todo 
acervo está disponível para consulta e visitação, após o 
fim do isolamento, mediante agendamento. Fonte e mais 
informações: (www.fundacaobunge.org.br).

O pretendente: CARLOS HENRIQUE LUCIANO, de nacionalidade brasileira, corretor 
de imóveis, solteiro, nascido em Divinolândia, SP, no dia (17/11/1983), residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Décio Aparecido Luciano e de Iris Aparecida Mulina 
Luciano. A pretendente: MARIA FERNANDA LIMA DE SOUZA, de nacionalidade bra-
sileira, médica, solteira, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (15/09/1984), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Vicente de Souza e de Leila 
Natalina de Lima Souza.

O pretendente: HANS CHRISTIAN RAVACHE LEMM, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro mecatrônico, solteiro, nascido em São Paulo, SP,no dia (27/03/1994), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rolf Dennis Lemm e de Karin 
Ravache. A pretendente: MICAELA VIVIAM D'ORNELLAS, de nacionalidade bra-
sileira, estilista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1995), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudio Augusto D'Ornellas e de Lourdes 
Helena Franzon D'Ornellas.

 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:
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A gestão dos gastos 
públicos na pandemia

As características, 
a dimensão e as 
incertezas trazidas 
pela crise da Covid-19 
estão levando os 
países a gastar 
uma munição sem 
precedentes

Os governos estão 
implementando pro-
gramas, mais focados 

em gastos públicos ou em 
créditos fiscais com garan-
tias públicas, que trazem 
desafios futuros de reequi-
líbrio difíceis de mensurar 
nesse momento. Segundo 
o economista Manoel Pires, 
o programa brasileiro pode 
chegar aos R$ 800 bilhões, 
com quase R$ 600 bilhões em 
gastos e desonerações. 

Sem dúvida, é um esforço 
robusto, arrojado, conside-
rando a frágil situação fiscal 
do país, e que poderá elevar 
o déficit primário do governo 
federal a R$ 1 trilhão em 2020, 
se a economia demorar a re-
agir - economias pretendidas 
pela Reforma da Previdência 
em dez anos para apagar o 
incêndio em um ano. 

Motivo mais do que su-
ficiente para redobrarmos 
a responsabilidade fiscal 
de quem propõe, de quem 
aprova, e de quem executa 
as medidas emergenciais. 
A sociedade brasileira está 
concedendo ao Poder Público 
poderes especiais para salvar 
vidas e empregos em meio à 
pandemia e não licença para 
gastar. O Fundo Monetário 
Internacional (FMI) não é 
muito otimista com o quadro 
do Brasil pós-Coronavírus. 

Além de uma forte recessão 

em 2020 (estimativa de queda 
do PIB de 9,1% feita em ju-
nho), prevê para o país uma 
retomada com crescimento 
de 3,6% em 2021, contra um 
crescimento global de 5,4% e 
de 5,9% para o conjunto dos 
países em desenvolvimento. 
Segundo o FMI, a nossa dívida 
bruta pode chegar a 98% do 
PIB, contra 63% dos emer-
gentes. O que nos coloca em 
desvantagem, aponta, são os 
recorrentes resultados fiscais 
ruins.

A delicada situação das 
nossas contas públicas certa-
mente não provém da falta de 
receitas, isto é, de baixa carga 
tributária. Pelo contrário, os 
brasileiros são os que mais pa-
gam impostos, entre os seus 
pares, e, além disso, temos a 
pior relação no mundo entre 
tributos pagos e serviços de-
volvidos à sociedade. 

O problema está no exces-
so de gastos públicos e na 
má qualidade desses gastos, 
em todos os poderes e em 
todos os níveis da federação. 
Isso fica evidente novamen-
te com o comportamento 
oportunista do Congresso, 
aproveitando-se do conflito 
político entre o governo cen-
tral e os Estados, para tentar 
distribuir benesses e atender 
necessidades que tem pouco 
a ver com a crise e muito com 
a histórica irresponsabilidade 
de muitos governadores e 
prefeitos. 

O Poder Público servin-
do-se do público em vez de 
servir à sociedade. É o rabo 
balançando o cachorro! O 
economista Marcos Mendes 
caracterizou bem: carona-
vírus.

(*) - É empresário.

Carlos Rodolfo Schneider (*)
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br

Balanço em - (Valores expressos em Reais)
Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante 2.038.215 2.054.408
Caixa e Equivalente de Caixa 1.826.387 1.992.712
Contas a Receber 3.776 -
Outras Contas a Receber 199.898 61.696
Despesas Antecipadas 8.155 -
Ativo Não Circulante 617.041 669.306
Imobilizado 38.490 13.148
Intangível 578.551 656.158
Total Ativo 2.655.256 2.723.714

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (Valores expressos em Reais)

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
Passivo Circulante 213.673 102.563
Fornecedores 67.169 29.240
Obrigações Tributárias e Previdenciárias 29.801 32.587
Obrigações Trabalhistas 56.475 20.736
Contas a Pagar 60.227 20.000
Passivo Não Circulante - 3.707.068
Conta Corrente Sócios - 1.283.068
Adiantamento Futuro para Aumento de Capital - 2.424.000
Patrimônio Líquido 2.441.583 (1.085.917)
Capital Social 9.661.606 2.674.538
Prejuízos Acumulados (3.760.455) (2.349.691)
Resultado Ano (3.459.568) (1.410.764)
Total Passivo e Patrimônio Líquido 2.655.256 2.723.714

Caixa proveniente das operações 31/12/2018 31/12/2017
Lucro ou Prejuízo do período (3.459.568) (1.410.764)
Ajustes não relacionados a caixa
Depreciação e amortização 121.357 1.727
Ajustes de
(Aumento) Diminuição de caixa no Ativo
Contas a receber (3.776) 312
Outras Contas a receber (138.202) 34.420
Despesas Antecipadas (8.155) -
Aumento (Diminuição) de caixa no Passivo
Fornecedores 37.929 29.163
Obrigações Tributárias (2.786) 30.779
Obrigações Sociais 35.739 20.736
Contas a Pagar       40.227       19.856
Total Caixa proveniente das operações  (3.377.233)  (1.273.771)
Caixa proveniente de investimentos
Aquisição de Tangíveis (30.875) (10.224)
Aquisição de Intangíveis      (38.217)    (169.723)
Total Caixa proveniente de investimentos      (69.091)    (179.947)
Caixa proveniente de financiamentos
Recursos próprios 5.704.000 1.283.068
Adto Futuro Aumento de Capital  (2.424.000)   2.147.879
Total Caixa proveniente de financiamentos   3.280.000   3.430.947
Variação de caixa e caixa equivalente (166.325) 1.977.228
Variação de caixa e equivalente de caixa inicial 1.992.712 15.483
Variação de caixa e equivalente de caixa final   1.826.387   1.992.712
Variação de caixa e equivalente de caixa (166.325) 1.977.228

FILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.
C.N.P.J. Nº 13.509.469/0001-00

Demonstrações Contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Período
(Valores expressos em Reais)

Capital Social Capital a Prejuízos
Integralizado Integralizar Acumulados          Total

Saldo em 31/12/2016 2.924.538 (250.000) (2.349.691) 324.847
Lucro do período - - (1.410.764) (1.410.764)
Saldo em 31/12/2017 2.924.538 (250.000) (3.760.455) (1.085.917)
Aumento de Capital 6.987.068 - - 6.987.068
Prejuízo do período - - (3.459.568) (3.459.568)
Saldo em 31/12/2018 9.911.606 (250.000) (7.220.023) 2.441.583

Clarissa Rossetti - Diretora
Marcos Thadeu Ferraz Barreto - Diretor

Responsável Técnico:
Bibiano Gonçalves dos Reis Junior - CRC 1 SP 270335/O-7

Demonstração do Resultado - (Valores expressos em Reais)
31/12/2018 31/12/2017

Receitas de Serviços 23.774 -
Impostos sobre Receitas de Serviços (4.271) -
Receitas Líquidas 19.503 -
Custos dos Serviços Prestados (799.635) (422.870)
Lucro Bruto (780.132) (422.870)
Despesas e Receitas Operacionais (2.679.436) (987.341)
Comerciais (59.062) (14.754)
Salários e Encargos (727.698) (193.791)
Administrativas (1.803.278) (753.273)
Receitas Financeiras 138.902 2.003
Despesas Financeiras (12.528) (6.118)
Depreciação e Amortização Administrativas (121.357) (1.727)
Despesas tributárias (20.009) (19.680)
Outras Receitas / Despesas (74.406) -
Resultado antes do IR e CS (3.459.568) (1.410.211)
Imposto de Renda - (345)
Contribuição Social - (207)
Resultado do Período (3.459.568) (1.410.764)

As notas explicativas, encontram-se na íntegra a disposição dos
senhores acionistas na sede social da empresa.

Balanço em - (Valores expressos em Reais)
Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante 1.641.804 2.038.215
Caixa e Equivalente de Caixa 1.344.996 1.826.387
Contas a Receber 50.612 3.776
Outras Contas a Receber 241.150 199.898
Despesas Antecipadas 5.046 8.155
Ativo Não Circulante 847.929 617.041
Imobilizado 70.450 38.490
Intangível 777.479 578.551
Total Ativo 2.489.732 2.655.256

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (Valores expressos em Reais)
Passivo 31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante 144.926 213.673
Fornecedores 70.437 67.169
Obrigações Tributárias e Previdenciárias 26.440 29.801
Obrigações Trabalhistas 47.997 56.475
Contas a Pagar 53 60.227
Passivo Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 2.344.806 2.441.583
Capital Social 10.661.606 9.661.606
Prejuízos Acumulados (7.220.023) (3.760.455)
Resultado Ano (1.096.777) (3.459.568)
Total Passivo e Patrimônio Líquido 2.489.732 2.655.256

Caixa proveniente das operações 31/12/2019 31/12/2018
Lucro ou Prejuízo do período (1.096.777) (3.459.568)
Ajustes não relacionados a caixa
Depreciação e amortização 153.405 121.357
Ajustes de
(Aumento) Diminuição de caixa no Ativo
Contas a receber (46.836) (3.776)
Outras Contas a receber (41.252) (138.202)
Despesas Antecipadas 3.109 (8.155)
Aumento (Diminuição) de caixa no Passivo
Fornecedores 3.268 37.929
Obrigações Tributárias (3.362) (2.786)
Obrigações Sociais (8.478) 35.739
Contas a Pagar      (60.175)       40.227
Total Caixa proveniente das operações  (1.097.097)  (3.377.233)
Caixa proveniente de investimentos
Aquisição de Tangíveis (46.568) (30.875)
Aquisição de Intangíveis    (337.725)      (38.217)
Total Caixa proveniente de investimentos    (384.293)      (69.091)
Caixa proveniente de financiamentos
Recursos próprios 1.000.000 5.704.000
Adiantamento Futuro Aumento de Capital               -  (2.424.000)
Total Caixa proveniente de financiamentos   1.000.000   3.280.000
Variação de caixa e caixa equivalente (481.391) (166.325)
Variação de caixa e equivalente de caixa inicial 1.826.387 1.992.712
Variação de caixa e equivalente de caixa final   1.344.996   1.826.387
Variação de caixa e equivalente de caixa (481.391) (166.325)

FILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWFILÓO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.ARE S.A.
C.N.P.J. Nº 13.509.469/0001-00

Demonstrações Contábeis

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Período
(Valores expressos em Reais)

Capital Social Capital a Prejuízos
Integralizado Integralizar Acumulados          Total

Saldo em 31/12/2017 2.924.538 (250.000) (3.760.455) (1.085.917)
Aumento de Capital 6.987.068 - - 6.987.068
Lucro do período - - (3.459.568) (3.459.568)
Saldo em 31/12/2018 9.911.606 (250.000) (7.220.023) 2.441.583
Aumento de Capital 1.000.000 - - 1.000.000
Prejuízo do período - - (1.096.777) (1.096.777)
Saldo em 31/12/2019 10.911.606 (250.000) (8.316.800) 2.344.806

Clarissa Rossetti - Diretora
Marcos Thadeu Ferraz Barreto - Diretor

Responsável Técnico:
Bibiano Gonçalves dos Reis Junior - CRC 1 SP 270335/O-7

Demonstração do Resultado - (Valores expressos em Reais)
31/12/2019 31/12/2018

Receitas de Serviços 2.014.071 23.774
Impostos sobre Receitas de Serviços (163.503) (4.271)
Receitas Líquidas 1.850.568 19.503
Custos dos Serviços Prestados (528.224) (799.635)
Lucro Bruto 1.322.344 (780.132)
Despesas e Receitas Operacionais (2.419.121) (2.679.436)
Comerciais (303.233) (59.062)
Salários e Encargos (714.881) (727.698)
Administrativas (1.324.862) (1.803.278)
Receitas Financeiras 102.563 138.902
Despesas Financeiras (7.954) (12.528)
Depreciação e Amortização Administrativas (153.405) (121.357)
Despesas tributárias (20.164) (20.009)
Outras Receitas / Despesas 2.815 (74.406)
Resultado antes do IR e CS (1.096.777) (3.459.568)
Resultado do Período (1.096.777) (3.459.568) As notas explicativas, encontram-se na íntegra a disposição dos senhores acionistas na sede social da empresa.

AVISO AOS INVESTIDORES

A OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. inscrita no CNPJ sob o  
nº 36.113.876/0001-91, comunica que os Relatórios Anuais 
deste Agente Fiduciário Relativos ao Exercício Social de 2019, das  
Emissões de Debêntures, CRI, CRA, LF e NP, encontram-se  
à disposição no site: www.oliveiratrust.com.br

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020

Logos Participações S.A.
CNPJ/MF 62.656.772/0001-33

Balanço Patrimonial em 2019 e 2018 (Em reais)
Ativo 2019 2018    
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 9.548.600,90 11.377.946,83
Impostos a recuperar 54.619,87 44.960,90
Demais contas a receber 1.442,52 1.442,52
Partes relacionadas - 1.163,18    
 9.604.663,29 11.425.513,43

Não Circulante
Contas a receber 30.884.288,22 29.811.861,26
Depósitos judiciais 705.692,22 679.465,59
Partes relacionadas 1.051.673,35 843.912,83    
 32.641.653,79 31.335.239,68
Investimentos 131.913,23 67.222,72
Imobilizado 124.841,93 164.168,46    
 256.755,16 231.391,18
 32.898.408,95 31.566.630,86    

Total do Ativo 42.503.072,24 42.992.144,29    

Passivo 2019 2018    
Circulante
Fornecedores 12.299,48 95.343,16
Obrigações tributárias 550.770,21 1.438.009,84
Obrigações sociais 61.404,73 50.465,58
Partes relacionadas 83.374,52 15.336,69
Demais contas a pagar 60.000,00 -    
 767.848,94 1.599.155,27
Não Circulante
Provisão de honorários advocatícios 2.161.900,04 2.086.830,33
Provisões tributárias diferidas 4.151.487,08 4.019.663,46
Provisões para contingências 411.262,72 398.282,54
Provisão para perda com investimentos 1.525.227,28 2.207.742,15
Parcelamento de tributos 1.541.049,92 30.753,05    
 9.790.927,04 8.743.271,53
Patrimônio Líquido
Capital social 3.300.000,00 3.300.000,00
Reservas de lucros 28.644.296,26 29.349.717,49    
 31.944.296,26 32.649.717,49    
Total do Passivo 42.503.072,24 42.992.144,29    

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às obrigações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

São Paulo, 30 de junho de 2020.   A Diretoria
Demonstração do Fluxo de Caixa em 2019 e 2018 (Em reais)

Atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício (1.487.491,04) 7.763.531,82
Ajuste de exercícios - 655.807,63
Resultado de equivalência patrimonial 106.864,43 307.802,98
Depreciações e amortizações 40.626,43 43.472,41    
 (1.340.000,18) 8.770.614,84    
(Aumento)/Redução de ativos
Contas a receber (1.072.426,96) 9.320.860,60
Impostos a recuperar (9.658,97) 81.319,16
Partes relacionadas (206.597,34) 175.537,73
Depósitos judiciais (26.226,63) (25.257,88)
Demais contas a receber - (1.442,52)
 (1.314.909,90) 9.551.017,09
Aumento/(Redução) de passivos
Fornecedores (83.043,68) (118.248,97)
Obrigações tributárias 754.880,86 (657.083,97)
Obrigações sociais 10.939,15 7.873,27
Demais contas a pagar 156.087,72 (310.131,67)
 838.864,05 (1.077.591,34)    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente
 de atividades operacionais (1.816.046,03) 17.244.040,59    
Atividades de investimentos:
Imobilizado (1.299,90) -
Compra de ações Logos Tecnocom (12.000,00) -    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente
 de atividades de investimentos (13.299,90) -    
Atividades de fi nanciamentos:
Distribuição de dividendos - (16.000.000,00)    
Caixa líquido (aplicado)/proveniente
 de atividades de fi nanciamentos - (16.000.000,00)    
Aumento ou redução líquido em
 disponibilidade (1.829.345,93) 1.244.040,59    
Modifi cações nas disponibilidades
 líquidas
Saldo no início do exercício 11.377.946,83 10.133.906,24
Saldo no fi nal do exercício 9.548.600,90 11.377.946,83    
Aumento ou redução do líquido em
 disponibilidades (1.829.345,93) 1.244.040,59    

Demonstração dos Resultados em 2019 e 2018 (Em reais)

 2019 2018    
Receita operacional bruta - recebida 381.664,80 9.569.505,57
Receita operacional bruta - provisão 1.072.426,96 1.160.206,75
Receita operacional bruta 1.454.091,76 10.729.712,32    
Impostos sobre as vendas - corrente (13.930,80) (13.930,80)
Impostos sobre as vendas - diferido (39.143,58) (373.010,56)
Receita operacional líquida 1.401.017,38 10.342.770,96    
Depreciação do imóvel locado (37.276,38) (37.254,71)
Lucro bruto 1.363.741,00 10.305.516,25    
Despesas administrativas e gerais (900.663,84) (1.443.365,74)
Tributárias (2.215.167,11) (10.380,78)
Equivalência patrimonial (106.864,43) (307.802,98)
Outras receitas (despesas) (3.350,05) (6.217,70)
 Receitas fi nanceira 936.959,72 812.701,58
 Despesas fi nanceira (148.991,43) (152.612,92)
Resultado fi nanceiro 787.968,29 660.088,66
Lucro/(Prejuízo) operacional (1.074.336,14) 9.197.837,71    
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social (1.074.336,14) 9.197.837,71    
Imposto de renda e contribuição social - corrente (320.474,86) (1.332.075,37)
Imposto de renda e contribuição social - diferido (92.680,04) (102.230,52)
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício (1.487.491,04) 7.763.531,82    
Lucro/(Prejuízo) por ação - R$ (51,33) 267,90
Quantidade de ações 28.979 28.979

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 2019 e 2018 (Em reais)
   Reservas de Lucros Lucros/(Prejuízos)      
 Capital Social Reserva Legal Retenção de Lucros Acumulados Total          
Saldo em 31 de dezembro de 2017 3.300.000,00 660.000,00 36.270.378,04 - 40.230.378,04          
Lucro Líquido do exercício - - - 7.763.531,82 7.763.531,82
Distribuição de dividendos - - - (16.000.000,00) (16.000.000,00)
Ajuste de exercícios anteriores - - - 655.807,63 655.807,63
Absorção da reserva de retenção de lucros - - (7.580.660,55) 7.580.660,55 -          
Saldo em 31 de dezembro de 2018 3.300.000,00 660.000,00 28.689.717,49 - 32.649.717,49          
Prejuízo Líquido do exercício - - - (1.487.491,04) (1.487.491,04)
Ajuste de exercícios anteriores - - - 782.069,81 782.069,81
Absorção da reserva de retenção de lucros - - (705.421,23) 705.421,23 -          
Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.300.000,00 660.000,00 27.984.296,26 - 31.944.296,26          

As demonstrações fi nanceiras completas estão à disposição na sede da Companhia.

Composição da Diretoria

Composição do Conselho de Administração

 José Affonso Junqueira Netto - Diretor Presidente
 Ladi Biezus - Diretor

Carlos Roberto Bertola - Contador CRC 1SP085590/O-0

Antônio João Oliveira Rocha - Presidente
 Carlos Augusto Blóis Pera

 Celso de Oliveira Azevedo Filho

 Flávio Correia Próspero

 Fernando da Costa Cattapan

Jair Carlos Roxo

 Manoel Antônio Amarante Avelino da Silva

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP 15H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃODOESP – 3COL X 19CM

 2019 2018    

Delfim Comércio e Indústria Ltda.
CNPJ/ME nº 57.010.480/0001-99 - NIRE 35.215.728.440

14ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
I. Arthur Deustch, RG nº 3.155.556 SSP/SP e CPF/ME nº 070.423.378-91; II. Elisabeth Ferenczi Deustch, RG nº 5.886.916 SSP/SP e 
CPF/ME nº 007.525.528-64; III. Mauro Samuel Deutsch, RG nº 21.882.135-9 SSP/SP e CPF/ME nº 261.918.558-0; e IV. David Michel 
Deutsch, RG nº 21.882.136-0 SSP/SP e CPF/ME nº 224.318.198-33. Únicos sócios da Delfim Comércio e Indústria Ltda., CNPJ/ME 
nº 57.010.480/0001-99, sob o NIRE 35.215.728.440 (“Sociedade”), resolvem, em comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar 
a presente 14ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições: 
I. Protocolo e justificação da cisão parcial da sociedade: 1.1. Primeiramente, resolvem os sócios aprovar, por unanimidade, o 
Protocolo de Intenções e Justificação de Cisão Parcial da Sociedade, que integra a presente ata na forma de seu Anexo I (“Protocolo 
e Justificação”). II. Laudo de avaliação do acervo líquido cindido da sociedade: 2.1. Em seguida, os sócios resolvem ratificar a 
nomeação dos peritos avaliadores (i) Gilson Douglas Vides, CPF/ME nº 142.451.818-00, CRC/SP nº 1SP229133/O-4; (ii) Sidnei Camacho, 
CPF/ME nº 131.931.798-76, CRC/SP nº 1SP193827/O-0; e (iii) Noel Marcelo de Oliveira, brasileiro, CPF/ME nº 182.288.858-14, CRC/
SP nº SP273143/O-1 (“Peritos Avaliadores”), para avaliação do valor do acervo líquido a ser segregado da Sociedade e vertido para a 
constituição de nova sociedade (“Acervo Líquido Cindido”). 2.2. Ato seguinte, resolvem os sócios aprovar o laudo de avaliação do Acervo 
Líquido Cindido preparado pelos Peritos Avaliadores, que avaliaram o Acervo Líquido Cindido da Sociedade no valor de R$ 34.481,07, 
conforme o Anexo I do Protocolo e Justificação. III. Cisão parcial da sociedade: 3.1. Ato contínuo, resolvem os sócios aprovar a cisão 
parcial da Sociedade, com a consequente versão do Acervo Líquido Cindido da Sociedade para a constituição da sociedade empresária 
limitada a ser constituída sob a denominação de Rock Capital Participação Ltda., cujo objeto social será (i) a participação no capital 
de outras sociedades, empresárias ou não empresárias, como sócia, acionista ou quotista, no Brasil e/ou no exterior; e (ii) o aluguel de 
terras próprias para exploração agropecuária, inclusive de pastos (“Cisão Parcial”). IV. Redução do capital social: 4.1. Em razão da 
Cisão Parcial, resolvem os sócios aprovar a redução do capital social da Sociedade, no valor do Acervo Líquido Cindido, desprezados os 
centavos, de valor total de R$ 34.481,00, com o consequente cancelamento de 34.481 quotas. Dessa forma, o capital social da Sociedade 
passará de R$10.300.000,00 para R$10.265.519,00, dividido 10.265.519 quotas, com valor nominal de R$1,00, assim distribuídas entre 
os sócios: Sócios - Quotas - Valor (em R$) - Participação: Arthur Deustch - 4.610.513 - 4.610.513,00 - 44,91%; Elisabeth Ferenczi 
Deustch - 4.610.513 - 4.610.513,00 - 44,91%; Mauro Samuel Deustch - 1.024.559 - 1.024.559,00 - 9,99%; David Michel Deustch 
- 19.934 - 19.934,00 - 0,19%; Total - 10.265.519 - 10.265.519,00 - 100%. 4.2. Em razão da deliberação acima, resolver os sócios 
alterar a Cláusula Quinta do Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar com a seguinte e nova redação: “Cláusula Quinta. O 
capital social da Sociedade é de R$10.265.519,00, dividido 10.265.519 quotas, com valor nominal de R$1,00, assim distribuídas entre 
os sócios: Sócios - Quotas - Valor (em R$) - Participação: Arthur Deustch - 4.610.513 - 4.610.513,00 - 44,91%; Elisabeth Ferenczi 
Deustch - 4.610.513 - 4.610.513,00 - 44,91%; Mauro Samuel Deustch - 1.024.559 - 1.024.559,00 - 9,99%; David Michel Deustch - 
19.934 - 19.934,00 - 0,19%; Total - 10.265.519 - 10.265.519,00 - 100%. § único. De acordo com o artigo 1.052 da Lei nº 10.406/02, 
a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor total de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital social. ” V. Consolidação do contrato social 5.1. Por fim, os sócios resolvem, em comum acordo, consolidar o contrato social da 
Sociedade, que está devidamente arquivado e registrado na íntegra na JUCESP. São Paulo, 31 de janeiro de 2020 Sócios: Arthur Deustch; 
Elisabeth Ferenczi Deustch; Mauro Samuel Deutsch; David Michel Deutsch. Jucesp nº 210.271/20-6 em 15/06/2020. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

ATIVO R$ Mil
Circulante 2.935
Disponibilidades 1.486
Outros Créditos 1.422
Carteira de Câmbio 1.288
Câmbio Comprado a liquidar  286
Direitos s/vendas de câmbio  1.002
(-) Adto. em moeda nacional
 recebidos 0
Diversos 134
Adiantamentos 0
Impostos e Contrib. a Compensar 122
Pagamentos a Ressarcir 9
Devedores Diversos - País  3
Outros Valores e Bens 27
Despesas Antecipadas 27
Não Circulante 48
Permanente 48
Imobilizado de Uso 48
Imobilizações em Curso 33
Instalações 4
Móveis e Equipamentos de Uso 25
Sistema de Processam. Dados 16
Sistema de Segurança e Comun.  15
(-) Depreciação Acumulada -45
Outros Ativos Intangíveis 0
Gastos de Organiz. Expansão 3
(-) Amortização Acumulada -3
TOTAL DO ATIVO 2.983

PASSIVO R$ Mil
Circulante 1.962
Ordens de Pagamento  190
Outras Obrigações 1.772
Carteira de Câmbio 1.359
Câmbio Vendido a Liquidar 1.072
Obrig. por compra de Câmbio 287
Fiscais e Previdenciárias 51
Diversos 362
Obrigações por Aquis. Bens 1
Prov. p/Pagtos. a Efetuar 233
Credores Diversos - País 128

Não Circulante

Patrimônio Líquido 1.119
Capital Social 1.036

Domiciliados no País 1.036
Reservas de Lucros 83

Reservas de Lucros Especiais 83

Contas de Resultado -98
Receitas Operacionais 1.246
Despesas Operacionais -1.344

TOTAL PASSIVO E PATR. LÍQUIDO 2.983

SAGITUR  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 61.444.949/0001-75

BALANCETE PATRIMONIAL - 30 de Abril de 2020

ANA MARIA COELHO DA MATA
Sócia-Administradora

VALDEMIR SOPRANI
Contador:  CRC 1SP 0088327/O-0

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho
de Administração Realizada em 04 de Fevereiro de 2020

01- Data, Hora e Local: Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte às dez horas, na sede da Companhia 
situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-
900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e Presença: Em atendi-
mento ao 21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ana Karina Bortoni Dias, Ângela Annes 
Guimarães, Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, 
Antônio Mourão Guimarães Neto e Sandoval Martins Pereira. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pela Sra. Ana Karina Bortoni Dias e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (I) Aprovar a rerra-
tifi cação da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de janeiro de 2020, às dez horas, que deliberou a 
alteração do endereço da Agência Recife/Pernambuco. 05 - Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item 
“r”, do Estatuto Social, os Senhores Conselheiros deliberaram por unanimidade dos votos, aprovar o que segue: (I) Retifi car o 
número do NIRE da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02 de janeiro de 2020, às dez horas, que deli-
berou a alteração do endereço da Agência Recife/Pernambuco, para fi ns de constar alteração do número do NIRE, como segue: 
De: Rua General Joaquim Inácio, nº 830, loja 01, CEP 50070-270, Bairro Paissandu, Recife/Pernambuco. CNPJ: 61186680/0055-
67, NIRE 2699905758-0. Para: Rua General Joaquim Inácio, nº 830, loja 01, CEP 50070-270, Bairro Paissandu, Recife/Per-
nambuco. CNPJ: 61186680/0055-67, NIRE 2690070155-4. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada a adotar todas as provi-
dências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 – Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, 
que foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 04 de fevereiro de 2020. Ana Karina Bortoni Dias, Ângela Annes Guima-
rães, Regina Annes Guimarães, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, Sando-
val Pereira Martins e Antonio Mourão Guimarães Neto. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente da Mesa; Deise Peixoto Domin-
gues - Secretária da Mesa. JUCESP nº 214.036/20-0 em 23.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho
de Administração Realizada em 03 de Abril de 2020

01 - Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de abril do ano de 2020, às quatorze horas, na sede social do Banco 
BMG S.A., localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 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 Pau-
lo (“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os 
Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Ricardo Annes Guimarães, Olga Stankevicius 
Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale e Regina Annes Guimarães. Ausente o Conselheiro Sandoval Martins Pereira. 
03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pelo Sr. 
Marco Antonio Antunes. 04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) registro da renúncia da Sra. Ana Karina Bortoni Dias 
ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia em 03 
de Abril de 2020 e se encontra arquivada na sede da Companhia; e (ii) eleição a Sra. Eliane Aleixo Lustosa como mem-
bro do Comitê de Auditoria da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até 20 de maio de 2020. 05 - Delibera-
ções: Os Conselheiros presentes apreciaram a matéria constante da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer res-
trições ou reservas, o que segue: 5.1. Tomar ciência acerca do pedido de renúncia apresentado pela Sra. Ana Karina 
Bortoni Dias ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, agradecendo a Sra. Ana Karina Bortoni Dias 
por sua contribuição à Companhia como membro do Comitê de Auditoria. 5.2. Aprovar a eleição da Sra. Eliane Aleixo 
Lustosa de Andrade, brasileira, divorciada, economista, portadora da Carteira de Identidade nº 04445722-4 expedida 
pela SSP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 783.519.367-15, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, estado 
do Rio de Janeiro na Rua Alexandre Stockler, nº 18, Gávea, CEP 22451-230, para o cargo de membro do Comitê de Au-
ditoria, com prazo de mandato unifi cado até 29 de maio de 2020. 5.3. Registrar que a Sra. Eliane Aleixo Lustosa (i) de-
clarou à Companhia que preenche as condições de elegibilidade previstas na Resolução nº 4.122/2012 e na Resolução 
nº 3.198/2004, Regulamento anexo, todas do Conselho Monetário Nacional; e (ii) tomará posse no cargo após homo-
logação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura do termo de posse. 5.4. Registrar que o Co-
mitê de Auditoria da Companhia passará a ter a seguinte composição: (i) Paulo Augusto de Andrade, na qualida-
de de presidente e membro especializado do comitê de auditoria; (ii) Olga Stankevicius Colpo, na qualidade de 
membro do comitê de auditoria; e (iii) Eliane Aleixo Lustosa, após a homologação do Banco Central do Brasil, na 
qualidade de membro do comitê de auditoria. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada 
a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por 
todos os presentes, passando a constar do livro próprio. São Paulo, 03 de Abril de 2020. Ricardo Annes Guimarães, Ân-
gela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo e José 
Eduardo Gouveia Dominicale. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da mesa; Marco Antonio Antunes - Secre-
tário da mesa. JUCESP nº 210.608/20-1 em 16.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

As últimas informações dispo-
nibilizadas pelo Banco Central 
revelam que o Programa Emer-
gencial de Suporte a Empregos 
(PESE), voltado para empresas 
com faturamento entre R$ 
360 mil e R$ 10 milhões, tem 
mostrado números crescentes 
após a frustração inicial com 
o represamento do crédito na 
rede bancária. Estudo realizado 
pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) mostra que 
a irrigação de recursos para 
as empresas deve-se a fatores 
como a mobilização da socie-
dade, sobretudo Legislativo e 
entidades empresariais.

Em 13 de maio, os dados do 
PESE espelhavam o represa-
mento do crédito. Do volume 
total de R$ 40 bilhões, apenas 
R$ 1,44 bilhão (3,6%) havia 
sido liberado. Naquela data, 
cerca de 61.678 empresas fo-
ram diretamente beneficiadas 
e pouco mais de um milhão de 
empregados tiveram seus salá-
rios financiados por essa linha. 
Desde então, observa-se que o 
quadro mudou. Comparando os 

últimos registros disponíveis 
com os de 13 de maio, as taxas 
incrementais apresentaram-
se elevadas nos três eixos de 
comparação.

Os valores financiados atin-
giram R$ 4,1 bilhões, repre-
sentando 10,3% do volume 
total aportado pelos bancos e o 
governo federal e acréscimo de 
184,7% em relação à data sele-
cionada de maio. Da mesma for-
ma, o número de empregados já 
chegou a 1,83 milhão (+82,8%) 
e o das empresas financiadas a 
107.461 (+74,2%).

“A evolução é sinal de que a 
demanda por recursos em con-
dições favoráveis para financia-
mento da folha de pessoal pode 
constituir-se numa ferramenta 
interessante para alavancar o 
caixa”, avalia o economista da 
CNC Antonio Everton Junior. O 
presidente da CNC, José Rober-
to Tadros, destaca a importância 
da mobilização da sociedade, 
especialmente do Legislativo, 
para que o crédito chegue até 
as empresas, superando as difi-
culdades iniciais (Gecom/CNC).

Acesso ao Programa de Suporte 
a Empregos tem expansão
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Matéria de capa

“É preciso 
colocar em prática 

as habilidades 
do líder 

multidisciplinar: 
compartilhar o 
conhecimento 

para que todos 
tenham autonomia 
e responsabilidade; 

ser flexível com 
regras e normas; 

contribuir com 
feedbacks para os 

colaboradores e 
relacionar-se com 

todos da equipe, 
são algumas das 

atitudes que devem 
ser adotadas.

São Paulo, sexta-feira, 10 de julho de 20206

Fernando Henriques (*)   

E quer saber? Eles não valem apenas para os mais de qua-
renta quilômetros de corrida, mas se aplicam também na 
minha rotina diária e, particularmente, nos desafios do 

mundo corporativo, especialmente em tempos de pandemia. 
Como descendentes dos homo sapiens, somos animais sociais, 
ou seja, temos a necessidade de interação com outros indivíduos 
para sobreviver e para a adaptação ao mundo e a hábitos que 
nos trazem conforto.

Eventos como a pandemia que estamos vivendo promovem o 
afastamento social com consequente quebra na rotina e modelo 
mental a que estamos acostumados. Desde que o surto chegou 
por aqui, há cerca de quatro meses, estamos passando por mu-
danças rápidas e constantes no nosso dia a dia. 

E, nesse contexto, a maior parte dos processos foram alterados, 
com aumento do estresse e do medo, que afloram justamente por 
estarmos fora da rotina e são potencializados porque não tivemos 
sequer a chance de dedicar um tempo (por mínimo que fosse!) 
para planejar todas essas mudanças. 

Pois é, amigos, a tempestade chegou para valer e nos deixou 
um pouco desamparados. Mas estamos vivendo, de fato, uma 
grande mudança cultural, sem volta. As empresas e a sociedade 
precisam fazer um exercício diário em cima do “novo normal”. E 
criar soluções em tempo recorde para lidar com os novos desafios. 

Para nós, em cargos de liderança, os obstáculos são ainda maiores, 
pois temos a responsabilidade de conduzir equipes nesse processo, 
inicialmente bem caótico. Ainda assim, vos digo: não há motivo para 
desespero. Afinal, é justamente nos momentos de desconforto que 
somos impelidos a agir com criatividade, “sair da caixa” de verdade. 
Pensando nisso, elenco cinco dicas para este momento:

1Seja multidisciplinar. Se você tem formação na área de 
exatas, invista em estudos na área de humanas. E vice-versa. 
Uma visão global lhe possibilita reconhecer e estimular as com-
petências de cada membro do seu time. 

Não basta apenas ser, é preciso colocar em prática as habilida-
des do líder multidisciplinar: compartilhar o conhecimento para 
que todos tenham autonomia e responsabilidade; ser flexível com 
regras e normas; contribuir com feedbacks para os colaboradores 
e relacionar-se com todos da equipe, são algumas das atitudes 
que devem ser adotadas.

2Encontre conforto no desconforto. Por mais caótico 
que o cenário esteja parecendo, pense: esta mudança é boa e 

Pé quente, cabeça fria e estar preparado física e mentalmente para a longa jornada que está por vir. Estes são os requisitos básicos para que o corpo 
aguente o longo percurso de um Ironman, de uma maratona ou do Gran Fondo (evento de ciclismo). Como Ironman, 

conheço bem esses requisitos e os coloco em prática nas provas. 

está aqui para nos ajudar. Não se trata de ser otimista, mas sim 
de enxergar que existem oportunidades na crise, que estamos 
a um passo de novos inícios. Existe a possibilidade de ocorrer 
algo bom?

Sim, e isso já basta para focarmos nas coisas boas e não nas 
ruins. Se todos focarem no lado positivo, aumentamos a proba-
bilidade de tornar isso possível. Encare o momento atual como 
uma chance de revisão e melhoria de processos, percebendo 
o que realmente agrega valor e descartando tudo aquilo que 
não faz diferença. Enxergue a condição de incerteza como uma 
normalidade. 

3Viva no presente. Esta dica diz respeito a deixar de viver 
eventos passados e dar uma freada nos pensamentos futuros. É 
preciso realizar o que temos para hoje e aceitar tudo aquilo que 
a vida nos dá. A própria pandemia, inclusive, nos prova isso — 
quem poderia prever tudo o que estamos vivendo agora? Não 
adianta lamentar o que já foi e nem projetar o que será. 

Na prática estes pensamentos se convertem em perda 
de tempo. Aceite os desafios e aprenda a lidar com eles da 

melhor forma possível. Viver o agora ajuda a baixar os níveis 
de ansiedade e estresse. Lembre-se: os problemas em si não 
são o principal. O que realmente importa é a forma como 
reagimos a eles.

4Invista em tecnologia. E faça isso principalmente porque, 
a distância, a tecnologia melhora a interação entre as pessoas. 
Daqui para frente, mais do que nunca, haverá um desuso do papel 
e os processos digitais tendem a acelerar. Com os colaborado-
res em home office, o aprimoramento e a descoberta de novos 
suportes tecnológicos serão cruciais no dia a dia das empresas, 
sobretudo para aumentar a produtividade – já que as reuniões e 
atividades passam a ser realizadas a distância. 

Estas, hoje, já são feitas de 
maneira bastante satisfatória 
por meio de áudio e imagem. 
Daqui para frente a tendência 
é surgir imagens holográficas 
para compensar a falta de con-
tato (o que vai ser incrível!).

5Seja empático. E en-
tenda a emoção! As pessoas 
estão vivenciando mudanças 
em seus padrões comporta-
mentais. Não basta ser em-
pático, é preciso desenvolver 
inteligência emocional, ter 
consciência e sensibilidade em 
relação às emoções dos outros. 
Como gestores, estamos lide-
rando um processo inédito, e 
temos de ajudar nossa equipe 
a desenvolver uma nova rotina. 
Com o time em home office, 
as pessoas precisam sentir 
que estão sendo vistas e mais 
do que nunca as interações se 
tornam necessárias. 

Saber entender e lidar com 
as emoções, balanceando com 
o pensamento racional, é o 
ponto de partida para um time 
campeão. Isso porque quando 
o colaborador percebe seu 
acolhimento e integração no 
time e se dá conta de que é parte fundamental na equipe, se 
sente mais confiante e seguro para assumir riscos calculados, 
sugerir novas ideias e expressar suas opiniões.

Se você notar bem, vai ver que o equilíbrio entre o racional 
e o emocional é imprescindível e está sempre presente na 
vida do gestor bem preparado. Saiba que levo muito desta 
sabedoria quando participo do Ironman. Elas estão suspensas 
neste momento, em razão da pandemia. Mas enquanto não é 
possível retornar, dou meu melhor e me preparo pedalando no 
rolo (simulação de pedal na estrada) e correndo aqui em casa. 

É nessa hora que tenho muitos insights para meu trabalho! E 
penso que em breve, quando houver mais condições de segurança, 
estarei pronto para mais um Ironman. O “hic et nunc”, do latim 
“aqui e agora”, nunca fez tanto sentido para mim.

(*) É diretor financeiro, S.I.N. Implant System 
(www.sinimplantsystem.com).
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Junho registrou mais de 653 mil 
pedidos de seguro-desemprego
Os pedidos de seguro-desemprego chegaram a 653.160 

em junho, informou ontem (9) o Ministério da Economia. O 
resultado representa uma queda de 32% na comparação com 
maio, em que foram contabilizados 960.309 requerimentos, 
havendo, portanto, uma diferença de 307.149. Na comparação 
com junho de 2019, com 508.886 pedidos, houve aumento 
de 28,4%. Do total de pedidos de junho, 443.492 (67,9%) 
foram realizados via web, seja por meio do portal gov.br ou 
por meio da Carteira de Trabalho Digital.

Os três estados com maior número de requerimentos 
foram São Paulo, com 199.066 pedidos; Minas Gerais, com 
70.333, e Rio de Janeiro com 52.163 requerimentos. Quan-
to ao perfil dos solicitantes, 39,6% são mulheres e 60,4% 
homens. A faixa etária que concentrava a maior proporção 
de requerentes é de 30 anos a 39 anos de idade, com 32,1% 
dos pedidos. Em termos de escolaridade, 59,9% têm ensi-
no médio completo. Em relação aos setores econômicos, 
os pedidos estiveram distribuídos entre serviços (41,7%), 
comércio (25,4%), indústria (18,7%), construção (10,1%) 
e agropecuária (4,1%) (ABr).

A habilidade de 
aprender vai formar os 
profissionais do futuro

A sabedoria popular 
de “ser um eterno 
aprendiz” está refletida 
no termo em inglês 
lifelong learning, muito 
citado em discussões 
sobre carreira e 
recursos humanos

Lifelong learning pode 
ser definido como a 
habilidade de aprender 

a aprender e continuar pela 
vida toda. De acordo com o 
Fórum Econômico Mundial, 
a Educação é e permanecerá 
sendo um ponto crítico para 
o crescimento da economia e 
para promover a inclusão de 
oportunidades futuras para 
todos. Por isso, é importante 
pensarmos nela no contexto 
atual e no seu impacto no 
mercado de trabalho. 

Os avanços na tecnologia 
vêm modificando as relações 
profissionais, que vão exigir 
inovações na educação e no 
perfil das pessoas. Nesse 
cenário, lifelong learning e 
iniciativas de reskilling (re-
qualificação) serão chaves 
para garantir oportunidades 
para os trabalhadores e tam-
bém para as empresas, que 
precisarão ter acesso a talen-
tos qualificados para atuar nos 
novos campos. 

Indo por esse caminho, um 
estudo feito pelo Institute 
For The Future (IFTF) mos-
tra que 85% dos trabalhos/
funções profissionais que 
existirão em 2030 ainda não 
foram criados. Para dar conta 
desse cenário, é preciso que 
a educação formal não seja 
considerada única fonte de 
conhecimento, pois ela não 
atende sozinha toda a neces-
sidade atual. 

É preciso ter consciência de 
que, no mundo em que vive-
mos, a aprendizagem é infini-
ta, cenários mudam o tempo 
todo, e devemos acompanhar 
as evoluções. De acordo com 
uma pesquisa da Korn&Ferry, 
pessoas com capacidade de 
aprender rápido têm duas 
vezes mais chance de serem 
promovidas, por acompanhar 
melhor as transformações que 
ocorrem com frequência. 

Por falar em mudanças, 

vivemos um momento inédito 
de quarentena, mas que pode 
ajudar quem deseja colocar 
em prática o aprendizado 
constante. Uma grande parce-
la da população está em casa 
e com isso pode conseguir um 
pouco mais de tempo para se 
dedicar aos estudos. O que 
não faltam são lives, eventos 
e conteúdos para estudar e 
se atualizar. 

Nesse cenário, empresas 
também podem - e devem 
- contribuir, incentivando o 
aprendizado dos funcionários 
e fornecendo ferramentas e 
materiais de qualidade que 
os ajudem nessa jornada. Um 
exemplo disso é compartilhar 
conteúdo em diversos for-
matos, elaborado para esse 
fim, como podcasts, cursos 
online ou e mails informativos 
com a base de colaboradores. 
Promover trocas de conteúdo 
entre as equipes, com indica-
ções de links, vídeos e livros é 
outra forma simples de ajudar 
no desenvolvimento de todos. 

Entram também ações como 
promover a participação dos 
colaboradores em eventos 
(online neste momento, mas 
também os presenciais em 
outros períodos) e incentivar 
líderes a criarem planos de 
desenvolvimento mais ro-
bustos com todos os tipos de 
aprendizagem, não focando 
somente nos métodos formais. 

Para quem quer começar 
essa jornada, minhas dicas 
são: escolher bem as fontes 
de estudo, ter claras as habi-
lidades que são necessárias 
para seu desenvolvimento 
e, por fim, optar por temas 
que poderão ser colocados 
em prática no curto prazo. 
O estudo teórico é apenas 
10% do aprendizado. O que 
vai fazer com que você real-
mente aprenda um assunto é 
aplicá-lo. 

Uma dica final é: sempre que 
possível, una tudo isso a seus 
gostos e interesses pessoais, 
com temas que te despertem 
a vontade de saber mais, que 
gerem curiosidade. Assim, a 
tarefa que parece assustadora, 
de aprender constantemente, 
se torna um hábito prazeroso.

(*) - É Gerente de Talent Experience 
do Grupo Movile. 

Bárbara Camargo (*)

Uma pesquisa realizada 
pela Associação Brasileira 
de Educadores Financeiros 
revelou que 84% dos bra-
sileiros têm dificuldades 
financeiras, prejuízos e 
dívidas por não saberem 
como cuidar de seu dinhei-
ro. Com a democratização 
da tecnologia, aprender 
a cuidar das finanças não 
precisa ser chato, nem 
difícil, e alguns apps e plata-
formas podem ajudar nessa 
missão - já que é possível 
aprender usando o celular 
como aliado. 

Segundo o executivo 
João Figueira, Head de 
Operações da fintech Sim-
plic, a educação financeira 
objetiva auxiliar as pessoas 
na administração dos seus 
rendimentos, orientando 
também sobre o consumo 
consciente. “Saber lidar 
com o dinheiro, seja para 
gastar com inteligência 
ou programar suas despe-
sas, é fundamental para 
evitar possíveis dívidas 
no futuro”, comenta. Para 
auxiliar quem tem dúvidas, 
a Simplic separou alguns 
aplicativos com linguagem 
simples e dicas práticas 
para quem quer começar 
a cuidar das finanças. 
Confira:
 1) Toshl Finance - des-

cubra onde você está 
gastando mais - Esse 
aplicativo conta com a 
ajuda de um persona-
gem, um monstrinho 
virtual, que mostra 
todas as  despesas 
e receitas pessoais 
e possibilita geren-
ciá-las de um modo 
simples e fácil. Além 
disso, ele permite que 

Saber lidar com o dinheiro é fundamental 
para evitar dívidas no futuro. 
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Problemas como este afetam 
o desempenho das cozinhas, 
principalmente em época de 

crise causada pelo novo Coronavírus. 
Entretanto, algumas empresas buscam 
minimizar estes danos com o sistema 
Cook n’ Chill, termo em inglês que sig-
nifica “cozinhar e resfriar”, que diminui 
até 80% o consumo de alimentos nas 
cozinhas e mantém a qualidade das 
refeições preparadas.

Ainda pouco conhecido no Brasil, o 
Cook n’ Chill não só é capaz de reduzir 
desperdício na cozinha, mas também 
minimiza os riscos de contaminação e 
preserva as características nutricionais 
dos alimentos, sem alteração no sabor e 
na consistência. É a metodologia usada 
na Satoru Food Service Consulting, 
empresa responsável pela consultoria 
gastronômica de estabelecimentos 
comerciais, como bares e restaurantes.

Por meio da implantação de siste-
mas como o Lean Kitchen, sistema 
japonês de gestão, em que prevalece 
a ideia de aumentar a produtividade 
com menos consumo, e o próprio 
Cook n’ Chill, a empresa ataca na 
principal dor de pequenos e médios 

O Cook n’ Chill não só é capaz de reduzir 
desperdício na cozinha, mas também 
minimiza os riscos de contaminação.
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Empresa reduz desperdício em 
restaurantes com sistema Cook n’Chill
Segundo pesquisa da World Resources Institute, 41 mil toneladas de alimentos são jogados fora anualmente 
no Brasil, sendo que 15% desse desperdício vem de estabelecimentos como restaurantes, bares e lanchonetes

80% o desperdício de alimentos, mas 
também de aumentar a produtividade 
na cozinha em 60%. 

“São práticas simples como aprovei-
tar melhor os espaços disponíveis na 
cozinha, usar os equipamentos mais 
adequados para cada projeto, resfriar 
os alimentos da forma correta, entre 
outras ações. O segredo por trás do 
negócio da alimentação não é vender 
caro, mas sim ter uma compra de ingre-
dientes eficiente, um processo fabril a 
baixo custo e orientar os funcionários a 
realizar as tarefas com menos esforço”, 
destaca.

Para manter a qualidade dos alimen-
tos, a empresa também fica responsável 
pela rotulagem e informação nutricio-
nal, desenvolvimento de fichas técni-
cas e criação de receituário padrão. 
“Nós propomos otimizar os processos 
gastronômicos por meio da análise de 
todo o processo de cozinha do cliente, 
identificando equipamentos e estrutu-
ra que melhor atenda ao seu público, ou 
implementamos um sistema de cozinha 
desde o início”, explica Satoru. Fonte 
e mais informações: (www.satorufsc.
com.br).

empresários do setor, que é o custo 
operacional da cozinha. Para o funda-
dor da Satoru Food Service, Guilher-
me Satoru, os dois sistemas aliados 
são capazes de não só diminuir em 

Aplicativos divertidos para ajudar a 
cuidar das finanças

atrase as contas nun-
ca mais - O app tem 
lembretes para ajudar 
os usuários a não se 
perderem com as 
datas de vencimentos 
das contas - ajudando 
a evitar o pagamento 
de juros por atraso. 
Ele possui um ca-
lendário específico 
para faturas e bole-
tos bancários, onde 
também é possível 
programar tarifas de 
despesas mensais 
fixas. Como ele traba-
lha com alertas, não 
é necessário acessar 
o aplicativo toda vez 
que quiser consultar 
o vencimento de uma 
conta, pois as notifi-
cações de lembretes 
são sempre enviadas 
ao usuário. 

 5) Money Lover - Crie 
etiquetas para cata-
logar os gastos - O 
Money Lover permi-
te acompanhamento 
de diversas contas 
separadamente, con-
trolar receitas e des-
pesas e montar or-
çamentos. Os gatos 
são apresentados em 
gráficos com formato 
de pizza e barras, que 
podem ser visualiza-
dos por diversas ca-
tegorias, filtradas no 
próprio aplicativo. A 
interface é moderna, 
bonita e organizada, 
proporcionando uma 
experiência de uso 
muito agradável e 
intuitiva. 

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

os clientes façam or-
çamentos e mapas de 
movimentação finan-
ceira, podendo expor-
tar os resultados para 
outras plataformas 
como Excel e Word. O 
Toshl Finance é gra-
tuito e está disponível 
para iOS (iPod Touch, 
iPhone e iPad), An-
droid, Windows Phone 
e Symbian. Com ele, 
também é possível 
descobrir onde você 
está gastando mais, 
além de ficar atento 
nos vencimentos de 
suas contas e gastos.

 2) Minhas Economias 
- alcance suas metas 
com ajuda de lembre-
tes - O app “Minhas 
Economias” conta com 
uma tecnologia que 
permite que o usuário 
monte planilhas com 
tudo o que for debi-
tado ou depositado 
em conta. Ele atua 
como um gerenciador 
financeiro e também 
permite estabelecer 
metas para realizar al-

gum desejo, enviando 
lembretes de quanto 
falta para alcançá-la. 
O aplicativo é gratuito 
e está disponível para 
Android.

 3) Organizze - organize 
suas finanças na nu-
vem - No Organizze, 
é possível se ter o 
controle de tudo que 
entra e sai da conta, 
sem precisar de uso 
constante da internet, 
pois o aplicativo salva 
todos os dados inseri-
dos e os transfere para 
a nuvem. Além disso, 
todos os dados são 
criptografados para 
evitar invasões de pes-
soas não autorizadas. 
Usado por mais de 2 mi-
lhões de pessoas, o app 
possibilita organizar 
contas e cartões num 
único lugar. Além dis-
so, reúne informações 
educacionais sobre o 
universo do dinheiro. 
Como poupar, investir, 
economizar no dia a dia 
entre outros temas. 

 4) Bill Reminder - Não 

Eduardo Murin (*)
 
O investidor, hoje, enxerga o cenário 

por dois prismas: receio e oportuni-
dade. 

É um binômio que está presente 
na conversa com qualquer candidato 
a franqueado no atual momento. Ter 
receio sempre fez parte da análise do 
risco de empreender e agora, claro, 
esse receio está ainda mais presente. 
Mas o receio é algo positivo. Eu diria 
que quem não tem receio, na verdade 
não é um bom empreendedor. O receio 
faz você racionalizar a análise, o que 
leva a escolhas melhores. O importante 
é não deixar o receio ser como o pânico, 
que paralisa e impede as ações. 

Ao mesmo tempo em que existe o 
receio, temos também oportunidades 

Crise traz oportunidades e receios para investidor
muito atrativas de investimento no 
mercado para quem quer empreender. 
Por isso, começar agora o planejamen-
to de um novo negócio é uma saída in-
teressante para quem tem uma reserva 
de recursos, tanto pelas oportunidades 
atraentes do mercado quanto pelas 
baixíssimas taxas de retorno de outros 
tipos de investimentos, como os de 
renda fixa, reflexo da taxa básica de 
juros mais baixa da história do país. 

Nesse cenário, temos visto uma 
quantidade até surpreendente de in-
vestidores dizendo sim para um novo 
contrato de franquia neste momento. 
No CNA (rede de ensino de idiomas), 
por exemplo, foram cinco novas ven-
das de franquia em abril e em maio. Isso 
está acontecendo porque traduzimos 
o binômio “receio e oportunidade” 

em facilidades e apoio para o investidor. 
Criamos uma cota de apoio que chega 

a R﹩ 150 mil em material didático boni-
ficado, projeto arquitetônico e kit inicial. 
Estamos oferecendo 50% de desconto na 
taxa de franquia e, muito importante, re-
tiramos algumas travas contratuais. Isso 
significa que flexibilizamos as exigências, 
tirando todo o peso (e o receio) do novo 
franqueado. 

Porque hoje, o maior medo de quem quer 
investir em uma franquia é um possível 
agravamento da crise ou a incerteza de até 
quando ela irá durar. Para ajudar o novo 
investidor, em uma verdadeira parceria 
entre franqueado e franqueador, tiramos a 
multa contratual para quem não inaugurar 
a escola nas datas inicialmente previstas 
e para quem decidir cancelar a parceria. 

Assim, em caso de agravamento da 

crise econômica, até maio de 2021 
o novo franqueado pode desfazer o 
contrato sem multa. Nos contratos 
assinados agora, a primeira data de 
abertura possível é maio de 2020, 
mas estamos no auge da pandemia, 
dificilmente uma escola será aberta 
agora. Então, temos uma segunda 
opção, que é outubro ou novembro 
deste ano, e uma terceira, que é 
maio de 2021, para quem preferir 
esperar. 

Claro que estamos incentivando 
a abertura das franquias ainda em 
2020, porque queremos ser um 
pequeno motor propulsor da econo-
mia brasileira, gerando empregos. 
Então, os novos franqueados que 
inaugurarem suas escolas ainda 
neste ano estarão isentos de 100% 
da taxa de franquia. Quem decide 
investir em uma franquia no atual 

momento certamente encontrará 
ótimas oportunidades no mercado. A 
sabedoria está em escolher o parceiro 
correto para essa jornada. É impor-
tante que seja um franqueador sólido, 
parceiro, também quando está uma 
tempestade lá fora . 

Franqueador que está se mostran-
do forte agora, evidencia que tem 
musculatura para enfrentar qualquer 
desafio. Isso é algo muito importante 
de se analisar: a capacidade de resistir 
às crises, porque como o brasileiro 
bem sabe, crise não é uma só, ela 
aparece de tempos em tempos. Pes-
quise, análise, tenha receio, mas não 
se deixe paralisar quando o mercado 
está apresentando oportunidades 
realmente vantajosas. Siga em frente 
e boa sorte! 

(*) - É diretor comercial B2B do CNA.


