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Para a advogada e especialista em Direito Previdenciário, Previden-
ciário Internacional e do Servidor Público e, sócia do Domeneghetti 
Advogados Associados, Fátima Domeneghetti, muitos brasileiros optam 
por residir em Portugal pela qualidade de vida, facilidade com o idioma, 
segurança e oportunidade de trabalho. “Essas características atraem os 
brasileiros a morarem e se aposentarem em terras lusitanas”, comenta. 
Com a chegada da aposentadoria para brasileiros no exterior, estes po-
dem optar por se aposentar tanto em Portugal quanto no Brasil, porém 
a aposentadoria no exterior, possui algumas vantagens e ciladas.   

Brasileiros em Portugal e a aposentadoria

Com a retomada dos comércios após o período de quarentena, muitos 
comerciantes estão receosos com as novas normas de abertura que podem 
mudar dependendo do estado. Especialistas de duas empresas focadas 
em serviços para pequenos empreendedores de bares e restaurantes se-
pararam uma lista de normas e dicas sobre reabertura dos estados de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Donus (www.soudonus.com.br) é 
uma carteira digital que permite ao varejista receber pagamentos direto no 
aplicativo, por meio de uma integração com as maquininhas da empresa e 
usar o saldo disponível para pagar contas ou fazer transferências.   

Investimentos preferidos pelos brasileiros
Diante da polarização política do Brasil e do ambiente empresarial des-

favorável, migrar para os Estados Unidos e tentar o sonho americano pode 
ser uma alternativa para milhares de pessoas. Ao contrário do que se possa 
imaginar, a pandemia e o dólar alto não são obstáculos para quem quer 
investir no exterior. Os únicos empecilhos têm sido as fronteiras fechadas, 
que serão reabertas em breve, e a suspensão temporária da emissão de 
alguns vistos de trabalho.   

Erros cometidos na hora de sair do país
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Negócios em Pauta

Vida Silvestre
Uma das potencialidades do turismo em áreas naturais é 

a observação responsável de fauna e flora. A iniciativa “teia 
de soluções”, promovida pela Fundação Grupo Boticário 
de Proteção à Natureza, está está com inscrições abertas 
e vai destinar até R$ 2 milhões para ideias inovadoras que 
apresentem soluções para o turismo de natureza. Basta 
descrever a proposta em um questionário e justificá-la 
com dados, como estimativa de custo, escala de impacto 
e possibilidade de replicar a ideia em outras regiões do 
Brasil. Inscrições e mais informações: (www.fundacaogru-
poboticario.org.br).    Leia a coluna completa na página 3
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Evento aponta aos empresários caminhos 
seguros para uma retomada

@Após um longo período de comércio fechado e diante 
de índices de consumo instáveis em decorrência da 

pandemia da Covid-19, os empresários têm se reinventado 
para lidar com as adversidades do momento, principalmente 
os micros, pequenos e médios. A fim de orientá-los para que 
atuem nesse novo mercado de forma estratégica e eficiente, 
a FecomercioSP realiza o evento – gratuito e online – O Ca-
minho Seguro para a Retomada, de 19 a 21 de agosto, com 
lives às 14h, 18h e 19h30, em todas as suas redes sociais, e 
participações de renomados líderes em gestão empresarial 
e empreendedores (https://representa.fecomercio.com.br/
caminho_retomada).   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

A mudança dos últimos meses, 
trouxe a oportunidade para que 
algumas tarefas possam ser 
resolvidas de forma rápida e 
objetiva.

Em meio ao caos, muitas pessoas perceberam 
a necessidade de encontrar uma forma de 

quitar as dívidas, e o empréstimo pessoal vêm 
como solução para suprir essa necessidade.

As solicitações por esse serviço só crescem, 
mas ao mesmo tempo, muitas pessoas que preci-
sam dessa demanda acabam não solicitando por 
medo ou por não entenderem exatamente como 
o processo funciona. Por isso, João Figueira, 
Head de Operações da fintech Simplic, respon-
deu abaixo algumas dúvidas mais frequentes: 

1) O que é empréstimo? - O empréstimo 
é como um acordo, onde você solicita uma 
quantia financeira para uma instituição com a 
condição de pagar dentro de um certo prazo 
com acréscimo de juros. Muitas vezes o valor 
emprestado não precisa ter um destino fixo, 
ou seja, o solicitante pode usá-lo da maneira 
que achar melhor. 

2) Quais são os tipos de empréstimo 
mais comuns? - Existem diversos tipos de 
empréstimo, porém, dois modelos são mais 
conhecidos. Empréstimo pessoal onde a pessoa 
física pode solicitar, desde que não tenha o nome 
sujo o dinheiro será liberado diretamente em 
sua conta corrente com pagamento em parcelas 
por meio de boletos. 

Já a opção de crédito consignado, é oferecido 
ao cliente uma quantia e as parcelas de paga-
mento são descontadas na pensão, salário ou 
aposentadoria do solicitante.

3) Quem pode solicitar um empréstimo? 
- Pessoas com CPF válido, maiores de 18 anos 
e com comprovação de renda. 

4) Vejo propagandas na TV, mas o que 
é uma fintech? - As fintechs são empresas 
tecnológicas que surgiram com o propósito 
de oferecer crédito de forma fácil, rápida 
e sem burocracia das instituições comuns, 
como os bancos.

Dez dúvidas do brasileiro na hora de 
solicitar um empréstimo

5) Qual o melhor lugar para pedir um 
empréstimo nos bancos ou de forma onli-
ne? - Uma das principais diferenças para essa 
pergunta, está nos juros de cada instituição. 
As fintechs conseguem oferecer taxas bem 
menores dos que as outras oferecidas por 
bancos físicos. Isso pode acontecer por conta 
da diferença na forma de trabalhar, em uma 
fintech não é preciso uma estrutura física ou 
uma equipe destinada apenas para esse serviço.

6) Meu nome está sujo, consigo pedir um 
empréstimo? - Muitas fintechs concedem cré-
ditos para todo tipo de perfil, como aposentados, 
pensionistas, profissionais autônomos, servido-
res públicos e negativados.Tudo dependerá do 
retorno da análise do seu perfil.

7) Quais são os documentos necessários 
para solicitar um empréstimo online? - Qua-
se todas as fintechs, solicitam apenas documen-

tos básicos como cópia do RG e CPF originais, 
comprovante de residência, comprovação de 
renda dos últimos meses e dados bancários 
como agência e conta. Nunca forneça senhas 
de cartão bancário ou de crédito.

8) Preciso depositar algum dinheiro 
antecipado para a liberação de crédito? 
- Nenhum valor é cobrado antes da sua apro-
vação. As taxas só passam a ser cobradas após 
a aprovação do empréstimo e somente depois 
que o dinheiro já estiver em sua conta. Ou seja, 
somente no dia das parcelas combinadas no 
momento de solicitação do empréstimo.

9) Quanto tempo demora para o meu 
empréstimo ser aprovado? - Após assinar 
digitalmente a proposta de crédito, a aprovação 
demora apenas alguns minutos após a solicita-
ção. Em alguns casos, informações adicionais 
como validação da conta bancária ou extrato, 
podem ser solicitadas, se este for seu caso o 
retorno acontecerá em algumas horas no mesmo 
dia da solicitação.

10) Com o empréstimo aprovado, quan-
to tempo demora para o dinheiro cair na 
minha conta? - Geralmente, após a aprovação 
do empréstimo realizado por uma fintech ou 
banco, o dinheiro cairá na conta após 24 horas 
úteis, exceto as propostas solicitadas de sexta, 
sábado ou domingo.

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

TRANSFORMAçãO DIgITAL

CINCO PASSOS 
PARA ADOTAR 
INTELIgêNCIA 
ARTIFICIAL NO 
ATENDIMENTO 
AO CONSuMIDOR 

    Leia na página 6
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As solicitações por esse serviço 
só crescem, mas ao mesmo 
tempo, muitas pessoas que 
precisam dessa demanda acabam 
não solicitando por medo ou por 
não entenderem exatamente 
como o processo funciona. 

Inflação oficial 
A inflação oficial do país, medida 

pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), ficou 
em 0,36% em julho, taxa acima 
do 0,26% de junho e do 0,19% 
de julho do ano passado. Este é 
o maior índice para um mês de 
julho desde 2016 (0,52%). Com o 
resultado, o IPCA acumula taxas 
de inflação de 0,46% no ano e de 
2,31% em 12 meses, de acordo 
com dados divulgados pelo IBGE.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cinco-passos-para-adotar-inteligencia-artificial-no-atendimento-ao-consumidor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-08-a-10-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-08-a-10-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-08-a-10-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/brasileiros-em-portugal-entenda-como-funciona-a-aposentadoria/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saiba-quais-sao-os-investimentos-preferidos-pelos-brasileiros/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-erros-cometidos-por-brasileiros-na-hora-de-sair-do-pais/
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OpiniãO
Resiliência e liderança 
para o momento atual 

Durante esse período 
de transformação, 
gostaria de reforçar 
um aspecto 
importante: a questão 
da resiliência 

Isso é necessário por 
conta de várias situações 
e desafios que devemos 

liderar neste momento - o 
de construí-la, treiná-la e 
gerenciá-la em nossa equi-
pe. Essa capacidade requer 
uma perspectiva diferente: 
aproveitar cada um com 
suas competências e sua 
resiliência natural, em prol 
de um desempenho mais 
sustentável no futuro. 

O conceito é importante 
nestes dias para podermos 
trabalhar com o que é des-
conhecido e imprevisível, 
mas que tem consequên-
cias muito significativas. 
Desenvolvê-la e gerenciá-la 
requer mais do que apenas 
melhorar o que existe. 

Devemos imaginar novas 
ideias ou sistemas, como o 
BrainThon (um programa 
inovador para desenvolver 
soluções rápidas e trans-
formadoras) de engenharia 
reversa, em tudo o que foi 
positivo, para valorizar a 
nossa equipe, assim como 
as ações sistêmicas. 

O mundo atual requer 
um modelo mental de ne-
gócios fundamentalmente 
diferente, que abrace a 
complexidade, a incerteza, a 
interdependência, o pensa-
mento sistêmico e uma pers-
pectiva em várias escalas de 
tempo, principalmente, o 
estudo de cenários, desde 
o menos desejável, porém, 
o mais demandante. 

Somente uma equipe va-
lorizada, auto reconhecida e 
motivada conseguirá. Além 
disso, ela deve lidar com 
riscos não identificados e 
considerar as adaptações 
e transformações que cada 
um de nós e a nossa empresa 
devem fazer, entendendo o 
desafio ambiental, econômi-
co ou sistêmico, e encon-
trando uma nova visão. 

Desafios mais comuns: in-
sistência nas mesmas ideias 
sem olhar ao redor e não 
querer ver os fatos, criando 
um bloqueio que amortece 
as mudanças necessárias. O 
bloqueio humano em mudar 
é conhecido, mas quando 
torna-se redundante, é 
perigoso. Ele geralmente 
nega o quadro que já mostra 
sinais claros e o debate se 

torna inócuo, o que pode 
ser inconsciente. 

A diversidade de res-
postas a um novo desafio 
ajuda os sistemas mentais e 
gerenciais a entenderem os 
movimentos, às vezes invi-
síveis. Melhorar o que está 
bom sem entender onde 
a empresa precisa chegar, 
cega o futuro. O design orga-
nizacional deve oferecer sis-
temas de conexão humanos 
totalmente integrados, com 
responsabilidade individual 
e que coloque ritmo a partir 
da demanda dos cenários 
mais prováveis. 

Por isso, a adaptabili-
dade é uma importante 
capacidade de evoluir por 
tentativa e erro. Requer um 
nível de abertura mental e 
diversidade, quase como um 
laboratório de pesquisa. A 
prudência envolve precau-
ção e se algo puder aconte-
cer, acabará ocorrendo. Isso 
exige o desenvolvimento 
de planos de contingência 
e testes de estresse para 
riscos plausíveis com con-
sequências significativas, 
que podem ser previstos 
e preparados por meio de 
planejamentos de cenários. 

Com isso, é preciso arti-
cular um propósito, ou seja, 
a maneira pela qual iremos 
atender aos importantes 
fatores da sociedade, de 
nossos clientes e fornece-
dores. Um conceito-chave 
é a capacidade de preparar 
recursos humanos para essa 
empreitada. Somente as 
organizações que alocam 
recursos suficientes con-
seguirão mudar o centro de 
gravidade de negócios. 

A liderança situacional 
é fundamental e a colabo-
ração responsável será a 
maior transformação para 
as companhias aumentarem 
sua resiliência através da 
colaboração com outros 
players. Os ecossistemas de 
negócios, como plataformas 
digitais, podem aumentá-la 
através do acesso a novos 
recursos, maior flexibilida-
de e redução do custo fixo 
de entrada em empresas, no 
qual os ativos agora podem 
ser compartilhados. 

Finalmente, os benefícios 
da resiliência são visíveis 
quando a empresa é con-
frontada com um estresse 
imprevisto e calmamente, 
que se coloca como prota-
gonista atuante. 

(*) - É presidente da Companhia 
DPaschoal de Participações (www.

dpaschoal.com.br).

Luis Norberto Pascoal (*)

Saiba como adaptar seu 
time comercial 

ao novo jeito de trabalhar

Há quem diga que a pandemia veio 
para mudar coisas que realmen-
te precisavam de ajustes. Mas, 

analisando algumas situações essa afir-
mação faz muito sentido. É o exemplo 
dos processos comerciais das empresas. 
O que antes era feito pessoalmente, 
perdendo horas em trânsito, reuniões, 
encontros, agora foi otimizado em suas 
versões online, abrindo um leque de 
novas possibilidades para o setor. 

É o que comenta o diretor comercial 
da Winov, Miguel Zavilinski. “Antes da 
pandemia nós estávamos acostumados 
a trabalhar em um processo de agen-
damento de visitas presenciais para 
apresentar a empresa, viagens para 
São Paulo, e agora isso tudo é feito de 
uma forma completamente virtual. A 
forma de atuação agora, nos permite 
atingir clientes sem limites geográfico, 
o que antes fazíamos cadenciado em 
agendas presenciais, um a um, tinha 
uma morosidade e lentidão enorme 
no desenvolvimento do processo co-
mercial, além de altos investimentos 
em geral”. 

No Brasil, 28% das organizações B2B 
aumentaram seu uso de vendas digitais, 
o maior aumento de todos os canais de 
vendas. É o que diz uma recente pes-
quisa do LinkedIn, sobre o cenário de 
vendas no país em 2020. Mas, apesar do 
número crescente a mudança para o for-
mato digital pegou muitas empresas de 
surpresa e a adaptação ao novo modelo 
de trabalho foi o maior desafio. “Tivemos 
um período, no início da pandemia, de 
adaptação e conscientização do time, 
de que agora seria desta nova forma o 
trabalho. Acho que o maior desafio foi 
realmente esta rápida adaptação para o 
novo normal”, destacou Miguel. Porém, 
apesar da dificuldade inicial muitas 
empresas organizaram sua rotinas e 
continuaram seus negócios. 

O cenário apresentado na pesquisa 
do LinkedIn também apontou que 
59% dos líderes B2B acreditam que 
seu novo modelo é tão eficiente 
quanto ou mais do que as vendas 
tradicionais e 69% dizem que ado-
tarão esta nova realidade comercial 
para além do próximo ano. “Este 
novo modelo tem sido excelente para 
nós. Agora nós podemos atingir o 
cliente em qualquer lugar, com uma 
velocidade muito maior, produtivi-
dade e velocidade de prospecção 
aumentou no mínimo 300% em nossas 
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“Agora nós 
podemos atingir o 

cliente em qualquer 
lugar, com uma 

velocidade muito 
maior, produtividade 

e velocidade 
de prospecção 
aumentou no 

mínimo 300% em 
nossas estimativas 

feitas no mês de 
julho.”

digital. “Para nosso time essas ações 
deram muito certo e espero que elas 
possam ajudar outras empresas a supe-
rar esta fase da melhor forma possível”, 
comentou. Então, para ajudar seu time 
de vendas neste novo jeito de fazer 
negócio, as dicas são:

•	 Ações e reuniões 100% virtuais;
•	 Revisão do processo comercial;
•	 Qualificação dos negócios: este é 

um dos principais pontos para se 
ter um excelente resultado, saiba 
para quem você quer vender e 
como vender;

•	 Desenvolvimento dos negócios: 
procure entender muito bem a 
necessidade do cliente e atender 
a sua expectativa;

•	 Metas e Milestones muito bem 
ajustadas e claras para todo time;

•	 Diário de tarefas do dia, para me-
lhor acompanhamento de todas 
as ações;

•	 CRM: deve estar sempre impecá-
vel, com todas as informações per-
tinente aos negócios atualizadas;

Por fim, Miguel ainda dá uma dica de 
ouro. “Seja uma liderança servidora. O 
objetivo do líder é liberar caminhos, 
tornar o trabalho de todos do time livre 
de barreiras, orientando e ajustando 
quando necessário e incentivando para 
com os objetivos da empresa. Na área 
comercial precisamos sempre estar 
com o emocional 100%, resilientes e 
com foco no objetivo”, finalizou. 

A digitalização dos processos comerciais trouxe novas formas de se fazer negócio, confira dicas para sua 
empresa não ficar para trás

Winov/Divulgação

News@TI 

SoftExpert e Deloitte firmam parceria 
estratégica

@A SoftExpert – fornecedora de soluções para a gestão de pro-
cessos de negócio, conformidade regulamentar e governança 

corporativa – fechou uma parceria com a Deloitte para oferecer 
soluções completas de governança e gestão corporativa com sus-
tentabilidade financeira e operacional. A aliança tem como objetivo 
viabilizar a transformação digital de corporações altamente regu-
ladas, oferecendo credibilidade e tranquilidade para as empresas 
que buscam introduzir a tecnologia da informação como alicerce 
de sustentação em seus modelos de governança e gestão. O CEO 
da SoftExpert, Ricardo Lepper, comenta que a parceria irá poten-
cializar as particularidades e características de cada organização, 
fundamental para garantir uma entrega mais completa.

União digital do personal trainer com o aluno

@Uma nova startup chega ao mercado brasileiro apostando na 
retomada das rotinas de academias para unir o personal trainer 

ao seu aluno sem a intermediação dos repasses financeiros, um 
modelo inédito de negociação que promete mudar a forma de se 
contratar orientação de preparo físico. “A tecnologia não precifica 
o trabalho do profissional contratado, ele tem liberdade para gerir 
seus rendimentos", informa Marcos Rodolfo Ramos Paunksnis, CEO 
da Sprylife. O modelo funcional do negócio é simples. O personal 
trainer paga apenas uma mensalidade fixa à Sprylife referente à 
vitrine digital. O preço, os treinos e a forma de pagamento são 
negociados entre professor e aluno, sem nenhum repasse ou custo 
extra com a Sprylife. Nesse momento do mercado, a plataforma 
ainda está concedendo isenção de pagamento da mensalidade 
(http://www.sprylife,com.br).

Entre as 20 principais empresas líderes em 
inteligência artificial para o setor de saúde

@A Wolters Kluwer, Health, fornecedora líder global de tecnologia 
clínica confiável e soluções baseadas em evidências, foi reconhe-

cida pela Frost & Sullivan como líder global do Frost Radar ™ em 
inteligência artificial (IA) para TI em saúde. A análise independente 
avaliou mais de 200 empresas de TI da área de saúde e classificou 
a Wolters Kluwer entre as 20 principais em inovação  contínua e 
crescimento orientado por  soluções de inteligência artificial, nas 
áreas de maior relevância para hospitais, médicos e pagadores 
(operadoras de saúde) (http://healthclarity.wolterskluwer.com).

Axis lança câmera dupla

@A=A Axis Communications de-
senvolveu uma combinação de 

duas câmeras em uma, para reduzir 
o custo de projetos que demandam 
dois equipamentos instalados lado 
a lado, como corredores. Com um 
design inovador, a câmera AXIS 
P3715-PLVE reduz o tempo de ins-
talação em 50% e requer apenas um 
cabo de rede e uma única licença de 
software. A combinação de lentes va-
rifocais controláveis separadamente 
permite gerar uma imagem com visão 
abrangente mostrando o contexto e outra com zoom para capturar 
detalhes, de forma contínua e sem pontos cegos. Essa flexibilidade 
é um dos principais diferenciais do produto. Ambas as lentes pos-
suem capacidade de pan, tilt e rotação, com zoom e foco remotos. 
Os LEDs também são controláveis individualmente.

ricardosouza@netjen.com.br

estimativas feitas no mês de julho. 
Além disso, adotamos, junto ao nosso 
time de marketing, estratégias bem 
delineadas de Outbound, Inbound 
e Canais. Estamos conseguindo no 
novo modelo atingir e abrir portas 
com uma velocidade muito maior, 
consequentemente refletindo em 
nosso resultado”, declarou Miguel. 

Além das estratégias citadas, Miguel 
comentou que a rotina do time passou 
a funcionar melhor com atividades 
específicas, criadas para executar as 
tarefas do dia a dia, agora, de um jeito 

Miguel Zavilinski, diretor comercial da Winov, declarou que uma das coisas 
que mais ajudou o time a superar as dificuldades do novo trabalho 

foi a disciplina e a organização.

Workshop online para auxiliar 
candidatos a prefeito 

a montar planos de governo
Os candidatos ao cargo de pre-

feito não só aprenderão a traçar 
um plano sobre como continuar 
lidando com o Coronavírus, como 
também a administrar cidades com 
queda na arrecadação e aumento 
da desigualdade social. Para resu-
mir: menos recursos e um grande 
pacote extra de problemas. Diante 
deste contexto, o foco na melhoria 
da gestão administrativa dos muni-
cípios fica ainda mais imperativo e 
evidente. Foi pensando nisso que 
a organização da sociedade civil 
Comunitas criou o curso online 
Jornada Para Futuros Prefeitos e 
Prefeitas – Como criar Programas 
de Governo para candidatos após 
a crise da Covid-19, uma forma 
de disseminar o conhecimento 
dos especialistas e gestores que 

fazem parte da rede da Comunitas. 
A jornada é totalmente gratuita e 
suprapartidária. Para participar 
da 1ª etapa é muito simples: basta 
se inscrever na plataforma http://
redejuntos.org.br/, que pertence 
a Comunitas.

As inscrições começam dia 10 de 
agosto (segunda-feira) e vão até 17 
de agosto. A construção da jornada 
contou com a parceria de mais de 
80 especialistas e gestores, além 
de grandes organizações como 
a Frente Nacional dos Prefeitos 
(FNP) e o Columbia Global Centers 
do RJ, escritório que representa a 
Universidade de Columbia (EUA) 
no Brasil. Quem completar 70% 
do curso ganhará um certificado 
validado pelo Columbia Global 
Centers Rio.
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D - Twitter terá Selos  
O Twitter anunciou que começará a por uma etiqueta em contas 
de pessoas e mídias ligadas a governos como forma de dar mais 
transparência aos debates e à disseminação de informações na 
plataforma. Para a rede social, as pessoas “têm o direito” de saber 
quando uma conta tem algum tipo de ligação com governos. A 
princípio, a regra começará a valer nos cinco países-membros do 
Conselho de Segurança da ONU: China, Estados Unidos, França, 
Reino Unido e Rússia, mas deve ser ampliada gradativamente às 
demais nações (Ansa).

E - Bilhões Liberados
A plataforma de monitoramento do Ministério da Economia conhecida 
como ‘Emprestômetro’ atingiu a marca de R$ 33,73 bilhões em em-
préstimos concedidos aos pequenos negócios, com 380 mil contratos 
efetuados por meio de programas públicos de acesso ao crédito. O 
maior volume de recursos liberados até o momento foi realizado pelo 
Pronampe com R$ 18,7 bilhões, e pela linha de crédito oferecida 
pelo BNDES com garantias do Fundo Garantidor de Investimentos, 
que já alcançou R$ 6,2 bilhões em valor contratado. Outra linha de 
crédito acompanhada pelo ‘Emprestômetro’ é a realizada pelo Fampe 
(Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas), constituído pelo 
Sebrae junto à Caixa. 

F - Armazenamento de Fertilizantes
A recente explosão ocorrida no porto de Beirute tem levantan-
do preocupações com relação à estocagem de fertilizantes. A 
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado-SP  e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural-SP explicam que esse tipo de 
acidente é improvável nas propriedades rurais. O composto que 
pode ter causado a explosão é o nitrato de amônia, matéria-prima 
utilizada na produção de alguns fertilizantes. Esse produto não é 
estocado pelos produtores rurais. No entanto, a Federação “atua 
constantemente para oferecer capacitação aos produtores rurais, 
orientando-os de como manusear e aplicar de forma correta esse 
insumo agrícola. 

A - Investidores Iniciantes
Para ajudar os muitos investidores iniciantes a obter uma melhor 
performance na Bolsa de Valores, o especialista em investimentos, 
Lucas Rufino, realiza a ‘Semana do Investidor Iniciante’, entre esta 
segunda-feira (10) e sábado (15). Vai disponibilizar três videoau-
las, que vão ajudar as pessoas a identificar quais são os melhores 
investimentos, como montar uma carteira de sucesso, segurança, 
definição de metas e previsão de retorno de investimento, tópicos  
essenciais para quem está começando. O conteúdo é gratuito e os 
interessados podem se inscrever em: (https://1milhaocom30.com/
semana-do-investidor-iniciante/). 

B - Equilíbrio Financeiro
A XPeed, escola de educação financeira e empreendedorismo da 
XP Inc., oferece gratuitamente o curso “O Equilíbrio Financeiro”, 
que objetiva ajudar, por meio de metodologias simples de finanças 
pessoais, a organizar seu orçamento. Com tempo de dedicação de 
4 horas, o curso aborda noções básicas de orçamento, a lógica das 
caixas e torneiras, diferença entre desejos e necessidades, consumo 
consciente e renegociação de dívidas. A escola traz uma visão de 
quem está dentro do mercado para que os alunos consigam entender 
a aplicação prática do que irão aprender, melhorando suas vidas, 
seja pessoalmente ou profissionalmente. Saiba mais no site: (https://
xpeedschool.com.br/).

C - Desafios da Indústria 4.0 
Pensando em apresentar as melhores práticas da indústria nacional, 
cases de sucesso e ferramentas de gestão e tecnológicas, a Asso-
ciação Brasileira de Internet Industrial organiza uma série especial 
de eventos online chamada “Vencendo os desafios da indústria 
4.0”, destinada a profissionais e equipes envolvidas no processo de 
adoção e implementação das ferramentas habilitadoras da indústria 
4.0 e da IoT nas empresas. Os eventos gratuitos serão realizados a 
cada quinze dias, nas quartas-feiras às 17h, com início no dia 19 de 
agosto. A transmissão será ao vivo no canal (https://www.youtube.
com/channel/UCp2RzPRZmq605phMm4BFhUQ). 

G - Soluções para Economia 
Entre os dias 21 e 23 de agosto, o Ceará Global 2020, voltado para 
a internacionalização da economia do Ceará, promove seu primeiro 
hackaton, o Let’s Hack CE, uma maratona de 48 horas para criação e 
desenvolvimento ágil de soluções para melhoria dos âmbitos da inter-
nacionalização da economia cearense. Objetiva promover e estimular a 
criação de soluções que apoiem, desenvolvam, eduquem e promovam o 
comércio exterior, investimento estrangeiro, cooperação internacional 
e desenvolvimento sustentável. Categorias: negócios e administração; 
programadores e desenvolvedores; designers e profissionais da área; e 
profissionais/estudantes de comércio exterior. Inscrições em: (www.
sympla.com.br/lets-hack-ce-2020__924277). 

H - Melhores Hoteis
O Hotel Fazenda Mazzaropi, de Taubaté, acaba de ser eleito o o 12º melhor 
hotel do Brasil pelo prêmio Traveller’s Choice 2020, promovido pelo site 
Tripadvisor. Nas três primeiras posições ficaram Valle D’Incanto Midscale 
Hotel, Hotel Rita Höppner e a Estalagem St. Hubertus, todos de Gramado. O 
Mazza (www.mazzaropi.com.br) como é conhecido, conquista os hóspedes 
por uma combinação de atendimento de primeira linha, monitoria cuida-
dosa, gastronomia caseira, atenção aos mínimos detalhes e infraestrutura 
completíssima. O prêmio acontece anualmente com base nas avaliações dos 
leitores do site Tripadvisor. A lista com os 25 melhores está em (https://
www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-)Hotels-cTop-g294280).

I - Doação de Livros 
A ampliação de programas sociais que doem livros a pessoas mais pobres 
pode substituir a isenção a editoras, defendeu o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, ao argumentar que a doação direta de livros é mais 
eficiente que a concessão de benefícios fiscais a editoras, e ressaltou 
que as camadas de menor renda estão mais preocupadas em comprar 
comida do que comprar livros. “O rico é quem mais faz transação, mais 
consome serviço digital, serviço de saúde, de educação, lancha, barco, 
caviar, e está isento, e se esconde atrás do pobre”, afiançou Guedes. 

J -  Cooperativas de Crédito
As práticas desenvolvidas pelo Sicredi no Brasil têm sido referência para 
cooperativas de todo o mundo. A primeira instituição financeira cooperativa 
do país, amplia mais seus processos de cooperação internacional por meio 
de um convênio, assinado em 4 de agosto, em conjunto com a Associação 
Nacional de Cooperativas de Poupança e Crédito da Polônia (NACSCU, 
em inglês) e o Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito (WOCCU, em 
inglês). Objetiva proporcionar a troca de experiências e conhecimentos 
entre o Sicredi e a associação cooperativista polonesa, tendo a chancela, 
o acompanhamento e o apoio do WOCCU para promoção dos trabalhos. 

A novela TikTok
O que acontece 
com o TikTok nos 
Estados Unidos 
é uma das coisas 
mais estranhas já 
vistas no mundo dos 
negócios, na área de 
TI

Um dos aplicativos 
mais  populares 
está causando uma 

batalha política simples-
mente por ser de proprie-
dade da ByteDance, uma 
grande empresa chinesa 
de tecnologia. 

Membros do governo 
americano manifestam 
preocupações de que o go-
verno chinês possa forçar 
a empresa a entregar-lhe 
informações acerca de ci-
dadãos americanos, além 
de usar o aplicativo como 
ferramenta para divulgar 
propaganda pró-China. 

A ByteDance tem tenta-
do afastar essas preocu-
pações, mas sem sucesso. 
Na busca de uma solução 
para a situação, uma es-
tranha cena: o principal 
executivo da Microsoft 
discutindo com o presi-
dente dos Estados Unidos 
uma eventual aquisição do 
aplicativo - imaginemos o 
ruído que uma situação 
análoga geraria aqui no 
Brasil! 

Ainda não se sabe como 
a situação evoluirá: alguns 
membros do governo pre-
feririam ver o aplicativo 
simplesmente banido do 
país, outros acham que 
uma venda para a Micro-
soft ou outro grupo ame-
ricano seria uma solução 
aceitável.

O Facebook e o Google 
não seriam compradores 
aceitáveis, pois como já 
tem ferramentas que com-
petem com o TikTok, se 
o comprassem, estariam 
dando mais um passo 
rumo ao monopólio, que é 
uma preocupação do Con-
gresso americano, com o 
qual Trump não quer se 
indispor. 

Ao que parece Trump 
deu um prazo de 45 dias 
para que a Microsoft de-
cida se compra ou não o 
aplicativo antes de bani
-lo, mas é preciso ver se 
os chineses estão dispos-
tos a vendê-lo e em quais 
condições; em situações 
como essas, é comum que 
a lógica deixe de preva-
lecer. Com a aquisição, a 
Microsoft poderia crescer 
muito no mercado de pu-
blicidade na internet, hoje 
dominado por Facebook e 
Google. 

De qualquer forma, já 
começam a surgir preo-
cupações acerca do que 
pode acontecer com ou-
tras empresas chinesas 
que operam nos Estados 
Unidos, já que o Secretário 
de Estado, Mike Pompeo, 
disse em entrevista que o 
governo está investigando 
se essas outras empresas 
estão fazendo aquilo que 
o TikTok vem sendo acu-
sado de fazer. 

Vale lembrar que en-
tre outras empresas de 
capital chinês estão a 
Lenovo, uma das maiores 
fornecedoras de laptops 
ao mercado americano, 
que também é proprietá-
ria da Motorola, grande 
fabricante de celulares, 
além da DJI, que fabrica 
os drones Mavic, muito 
populares nos Estados 
Unidos. 

Evidentemente, além de 
aspectos ligados à política 
internacional, estão em 
jogo as próximas eleições 
presidenciais americanas 
e grandes interesses de 
natureza econômica. 

Certamente teremos no-
vos capítulos dessa novela 
nos próximos dias; será 
curioso ver como reagirão 
os chineses, que já estão 
enfrentando os america-
nos em outra grande ba-
talha, aquela envolvendo a 
Huawei e a tecnologia 5G. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade de 

Computação e Informática 
da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Vivaldo José Breternitz (*)

Com vagas abertas e 
gratuitas em cursos 
online de qualificação 

profissional, o Senai bateu a 
marca de 1 milhão de matrí-
culas realizadas nos últimos 
cinco meses. “Ao todo, lan-
çamos 23 cursos gratuitos. 
Nossa meta era de 100 mil 
matrículas, mas atingimos 
mais de 1 milhão”, afirma 
Felipe Morgado, gerente 
executivo de Educação Pro-
fissional do Senai Nacional. 

Os cursos oferecidos têm 
duração média de 14 horas e 
são autoinstrucionais. Além 
de videoaulas, os estudan-
tes contam com material 
didático em formato digital, 
realizam atividades, incluin-
do resolução de problemas, 
e precisam passar por uma 
avaliação para receber o cer-
tificado de conclusão. “São 
cursos estruturados e pre-

Senai registrou mais de 1 milhão de matrículas 
em plataforma online.
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Inflação de julho foi 
puxada pela gasolina 
e eletricidade

A gasolina, com uma alta de 
preços de 3,42% em julho, foi 
o item que mais impactou a 
inflação oficial, medida pelo 
IPCA, no mês. Os combus-
tíveis, de uma forma geral, 
subiram 3,12%, devido a au-
mentos de preços no óleo die-
sel (4,21%), etanol (0,72%) e 
gás veicular (0,56%).

“A gasolina continua rever-
tendo o movimento que teve 
nos meses de abril e maio. Já 
havia subido em junho e vol-
tou a subir em julho”, disse o 
pesquisador do IBGE, Pedro 
Kislanov. Os transportes fo-
ram o grupo de despesas que 
teve maior influência no IPCA 
de julho, com alta de 0,78%. 

O IPCA fechou o mês em 
0,36%, influenciado também 
pelo aumento do custo com 
habitação (0,80%), puxado 
pela alta de preços da ener-
gia elétrica (2,59%). Outros 
grupos que tiveram impacto 
importante na inflação foram 
saúde e cuidados pessoais 
(0,44%), artigos de residên-
cia (0,90%) e comunicação 
(0,51%). Os alimentos subi-
ram apenas 0,01% e tiveram 
pouco impacto na inflação de 
julho. Três grupos registraram 
deflação (queda de preços): 
vestuário (-0,52%), despesas 
pessoais (-0,11%) e educação 
(-0,12%).

Aplicação financeira mais 
tradicional dos brasileiros, a 
caderneta de poupança voltou 
a atrair o interesse em meio 
à pandemia. No mês passado, 
os investidores depositaram 
R$ 27,14 bilhões a mais do 
que retiraram da aplicação, 
informou o Banco Central. 
Em julho do ano passado, os 
brasileiros tinham sacado R$ 
1,61 bilhão a mais do que ti-
nham depositado. O resultado 
de julho é o maior já registrado 
para o mês desde o início da 
série histórica, em 1995. 

Com o resultado do mês 
passado, a poupança acu-
mula entrada líquida de 
R$ 111,58 bilhões nos sete 
primeiros meses do ano. A 
aplicação tinha começado o 
ano no vermelho. Em janeiro 
e fevereiro, os brasileiros 
retiraram R$ 15,93 bilhões 
a mais do que depositaram. 
A situação começou a mudar 
em março, com o início da 
pandemia, quando os de-
pósitos passaram a superar 
os saques. O interesse na 

Depósitos superaram saques 
em R$ 27,14 bilhões no mês passado.
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Cursos de qualificação profissional 
têm alta demanda na pandemia

A procura por cursos de educação a distância tem aumentado durante a pandemia e superado as 
expectativas de quem atua na área

com pouco mais de 96 mil 
matrículas. De novo, segun-
do Felipe Morgado, o cenário 
de instabilidade econômica 
causada pela pandemia aju-
da a explicar o interesse. 
“Muitas pessoas estão per-
dendo o emprego e precisam 
repensar a organização de 
suas finanças”. 

Os cursos na área de tecno-
logia da informação e indús-
tria 4.0 também estão entre 
os destaques do Senai. Para 
ter acesso aos cursos e às 
vagas, basta acessar (www.
mundosenai.com.br), pre-
encher um cadastro simples 
e começar a qualificação. O 
tempo de realização do curso 
pelo trabalhador é flexível, 
além de ser 100% online. A 
plataforma também oferece 
outros serviços, como orien-
tação profissional e oferta 
de vagas de trabalho (ABr).

parados para desenvolver 
competências nas pessoas”, 
acrescenta Morgado.

O Senai lançou um ranking 
das 10 capacitações gra-
tuitas mais procuradas da 
entidade. No topo da lista, 
o curso de segurança do 
trabalho foi procurado por 
mais de 120 mil pessoas. “O 

tema de saúde e segurança 
no trabalho, com a pande-
mia, ganhou muito mais 
atenção das pessoas, prin-
cipalmente de profissionais 
que voltaram aos seus postos 
de trabalho”, diz o gerente 
executivo do Senai. 

O curso de finanças pes-
soais também fez sucesso, 

Captação da poupança bate 
recorde para meses de julho

poupança se mantém apesar 
da recuperação da bolsa de 
valores nos últimos meses e 
da melhora das condições de 
outros investimentos, como 
títulos do Tesouro. Com 
rendimento de 70% da Taxa 
Selic, a poupança atraiu mais 
recursos mesmo com os juros 
básicos em queda. Com as 
recentes reduções na Selic, 
o investimento está rendendo 
menos que a inflação. Nos 12 
meses terminados em julho, 
a aplicação rendeu 3,12%. No 

mesmo período, o IPCA-15, 
que serve como prévia da in-
flação oficial, atingiu 2,13%. 
Para este ano, o boletim 
Focus prevê inflação oficial 
de 1,63% pelo IPCA. Com a 
atual fórmula, a poupança 
renderia 1,4% este ano, caso 
a Selic de 2% ao ano estivesse 
em vigor desde o início do 
ano. No entanto, como a 
taxa foi sendo reduzida ao 
longo dos últimos meses, o 
rendimento acumulado será 
um pouco maior (ABr).

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
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O Fisco, a autuação e 
o cancelamento das 

inscrições de fornecedores

As Secretarias das 
Fazendas e a Receita 
Federal fazem 
um belo trabalho 
de cassação de 
inscrições estaduais 
de empresas que 
simulam suas 
existências para 
emitirem notas fiscais 
consideradas frias ou 
inidôneas

Essa praxe tem di-
versas finalidades, 
como o fornecedor 

não pagar os impostos de-
vidos sobre as operações de 
circulação de mercadorias 
descritas nos documentos 
fiscais, bem como gerar cré-
ditos para abater do ICMS, 
do IPI, do PIS/COFINS, do 
IRPJ e da CSLL. Geralmen-
te, as inscrições estaduais 
e os CNPJs das empresas 
emissoras das notas fiscais 
eram cancelados de forma 
retroativa, os Fiscos Esta-
duais e o Federal autuavam 
e autuam somente os con-
tribuintes que realizaram 
operações com as empresas 
cassadas e receberam as 
notas fiscais consideradas 
inidôneas. 

Contudo, não podem 
as fiscalizações deixarem 
os emissores das notas 
fiscais livres de quaisquer 
responsabilidades, tanto 
tributárias como penais. 
Caso isso ocorra a au-
tuação fiscal é nula e o 
auto de infração deve ser 
cancelado. É pratica usual 
da Receita Federal e dos 
Fiscos Estaduais autuarem 
as empresas que realizaram 
operações e escrituraram 
as notas fiscais dos forne-
cedores que tiveram seus 
CNPJ´s cancelados e as 
inscrições cassadas, tendo 
em vista que quem tomou 
crédito advindo das notas 
fiscais consideradas inidô-
neas está em atividade em-
presarial e com isso facilita 
para os Fiscos cobrarem os 
valores dos tributos que 
incidiram sobre as notas 
fiscais emitidas e conside-
radas inábeis. 

Nunca as acusações e 
atuações fiscais são dire-
cionadas aos emissores 
das notas fiscais, embora 
muitas vezes encontrados, 
as empresas localizadas e os 
responsáveis identificados 
e as Fazendas Estaduais 
simplesmente se omitem 
e preferem autuar e acusar 
somente os compradores 
ou adquirentes das mer-
cadorias. 

No entanto, quando o 
Fisco encontra os responsá-

veis pela emissão das notas 
fiscais consideradas inidô-
neas ou pela empresa que 
teve sua inscrição cassada, 
não pode simplesmente 
autuar os recebedores das 
notas fiscais, pois se assim 
fizerem a acusação fiscal 
estará equivocada e deverá 
ser cancelada, tendo em 
vista que os responsáveis 
pelos débitos tributários 
perante o Fisco saem ilesos. 
Não pode o Fisco esqui-
var-se de fazer o correto 
trabalho fiscal e deixar os 
responsáveis, pela empre-
sa considerada irregular e 
cassada, saírem livres das 
responsabilidades cabíveis. 

Se a fiscalização encon-
trou os sócios e responsá-
veis pela empresa que teve 
sua inscrição cassada e os 
documentos fiscais consi-
derados inidôneos e não 
fez nada contra estes, não 
estabelecendo nenhuma 
obrigação tributária em 
face deste, o trabalho fiscal 
foi precário, não aplicou 
disposições legais, ocorren-
do de forma discricionária 
à aplicação da norma jurí-
dica, tendo em vista que 
não foi realizada a correta 
subsunção do fato a norma, 
desrespeitando o princípio 
da legalidade, tipicidade e 
ainda excluiu da relação 
jurídica tributária os res-
ponsáveis da obrigação 
tributária, deixando estes 
livres de quaisquer ônus. 

Toda vez que a fiscaliza-
ção encontrar a empresa 
ou sócios da emissora das 
notas fiscais, estes devem 
ser autuados, a relação 
jurídica tributária deve ser 
constituída nesses moldes 
e nunca somente sobre o 
recebedor das notas. 

No caso de autos de 
infrações lavrados apenas 
contra os contribuintes que 
realizaram operações com 
empresas que tiveram as 
inscrições estaduais cassa-
das e os CNPJs cancelados, 
quando a fiscalização en-
contra os responsáveis pela 
emissão das notas fiscais 
consideradas inidôneas, os 
autos de infrações devem 
ser anulados, em razão de 
ter excluído os emissores 
das notas fiscais de suas 
responsabilidades tributá-
rias e torna a “profissão de 
noteiro” uma das melhores 
que há, pois o emissor da 
nota fiscal considerada 
inábil fica livre de quaisquer 
responsabilidades ou ônus. 

(*) - Professor Doutor e Mestre 
em Direito Tributário da PUC/

SP é Presidente da Comissão de 
Direito Tributário da OAB-Pinheiros; 

Conselheiro do Conselho de 
Assuntos Tributários da Fecomercio/
SP e ex-Juiz do Tribunal de Impostos 

e Taxas da Sefaz/SP. 

André Félix Ricotta (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: DANILO RAMOS OLIVEIRA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
analista, divorciado, nascido em Brasília, DF, no dia (25/12/1983), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Osvair Ramos Ferreira e de Suely Lacerda Ramos. A 
pretendente: THAINI MARQUES DE LACERDA, de nacionalidade brasileira, gestora de 
RH, solteira, nascida em Brasília, DF, no dia (31/08/1989), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Manaceis Francisco de Lacerda e de Sandra Marques Rocha.

O pretendente: IVAN ARAÚJO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, autônomo, sol-
teiro, nascido em Mogi Mirim, SP, no dia (09/08/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Ivan Mendes de Souza e de Carmeraci dos Santos Araújo. A preten-
dente: LISSANDRA VASCONCELOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/08/1996), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Francisco Joscele Pereira e de Sandra Maria Vasconcelos Pereira.

O pretendente: MOISÉS DE SOUZA BARBOSA FILHO, de nacionalidade brasileira, admi-
nistrador de empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/05/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Moisés de Souza Barbosa e de Maria Ena Navarro 
Tovarias. A pretendente: LETICIA BARTOLOMEU PERUCHI, de nacionalidade brasileira, 
advogada, solteira, nascida em Palmeira D'Oeste, SP, no dia (08/04/1991), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo Peruchi e de Dalva Celina Bartolomeu Peruchi.

 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:

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Na opinião dos brasileiros, 
no momento atual, as crianças 
e adolescentes deveriam com-
parecer ao colégio presencial-
mente com menos frequência 
do que o período tradicional 
semanal, de segunda à sex-
ta-feira. Este é o resultado 
mais recente do estudo Ipsos 
Essentials, conduzido com 
entrevistados de 16 países. Dos 
1000 respondentes no Brasil, 
74% apoiam a medida de res-
tringir o número de dias que os 
estudantes devem ir às aulas.

Coreia do Sul (83%), Índia 
(81%) e México (80%) são as 
nações que mais endossam 
a ideia. Por outro lado, nos 
europeus França (42%), Itália 
(44%) e Alemanha (46%) me-
nos da metade concorda com 
a restrição da frequência em 
sala de aula. O levantamento 
apontou também a expecta-
tiva do tempo que as popula-
ções julgam adequado esperar 
para que suas crianças voltem 
aos estudos em segurança. 

No Brasil, 24% dizem que 
se sentiriam confortáveis em 
mandar os filhos de volta à es-
cola apenas daqui 4 a 6 meses. 
Em segundo lugar, com 20%, 

74% apoiam a medida de restringir o número de dias que os 
estudantes devem ir às aulas.
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Lei do Contribuinte 
Legal para 
resoluções de dívidas

Entrou em vigor (6 de agosto) 
a inclusão de micros e pequenas 
empresas na Lei do Contribuinte 
Legal, que regulamenta a nego-
ciação de débitos com a adminis-
tração federal e prorroga o prazo 
para que as micro e pequenas 
empresas em início de atividade 
se enquadrem no regime simpli-
ficado de tributação. O período 
passou de 60 dias (a partir da 
abertura do CNPJ) para 180 dias 
neste ano.

“Estar regular é sempre o 
melhor negócio, porque mesmo 
com redução, a empresa paga 
o seu imposto e mais juros e 
multas. Esse benefício é para 
empresas optantes do Simples 
Nacional  e prevê desconto de até 
70% e prazo de 145 meses para 
pagamento de débito tributário 
com a União (inscrito em dívida 
ativa, em fase administrativa ou 
judicial). 

Os descontos poderão incidir 
somente sobre multas, juros de 
mora e encargos legais. É uma 
ótima oportunidade para as em-
presas”, informa Luana Menegat, 
CEO da Razonet Contabilidade 
Digital. A micro ou pequena 
empresa que estiver interessada 
em entender como se regularizar, 
pode baixar gratuitamente um 
informativo da Razonet: (www.
razonet.com.br/blog).

A geração que traz uma quantida-
de enorme de lições para a vida 
profissional e pessoal. “Esse é 

outro nome para os Baby Boomers, 
os nascidos entre 1946 e 1964, que, 
a despeito da idade, possuem uma 
bagagem imensa de experiência, co-
nhecimento técnico e humano, sabe-
doria, equilíbrio, bom senso e espírito 
empreendedor”, informa Penha Pereira 
(*), economista e Master Coach. 

Pessoas da geração 3D têm uma gran-
de bagagem de conhecimentos, são 
mestres e, através de suas qualidades, 
possuem um arsenal enorme de lições 
a quem deseja ousar por caminhos 
novos e desconhecidos. Infelizmente, 
muitas corporações parecem não en-
xergar essas qualidades e o potencial 
de empreendimento que essas pessoas 
poderiam trazer para as Instituições. 
Através de sua história e qualidades, 
a especialista afirma que é possível 
aprender diversas lições:

Lição 1
O empreendedor tem que ser dedica-

do a seu projeto, realizando-o com amor 
e fazendo com que ele seja transmitido! 
Quando há essa distribuição generosa, 
todos à volta do empreendedor são 
beneficiados e estimulados a replicar 
o aprendizado! Uma ideia útil e trans-
formadora precisa necessariamente ser 
colocada à disposição da comunidade 
para que haja efetivo desenvolvimento.

Lição 2
O empreendedor precisa entender 

que guardar para si seu projeto não 
transforma ninguém e desta forma seu 
objetivo de crescimento fica aquém do 
sonhado. O profissional que pretende 

Profissionais de talento dispostos a dar seu melhor para que as gerações que os seguem.
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O que podemos aprender com ela?
Geração 3D

Já ouviu falar da geração 3D? São os que possuem dedicação, desprendimento e diferenciação

criar um negócio que lida com pessoas 
precisa tomar cuidado com as aborda-
gens, que será uma grande sacada para 
tornar fiel um cliente, por exemplo

Lição 3
O empreendedor precisa respeitar 

para se diferenciar dos demais, pois, 
quando uma pessoa se sente respeitada 
e acolhida, ela jamais deixará de procu-
rar pelos serviços de quem a respeita 
e a entende.

Lição 4
O empreendedor não pode ter medo 

do medo. Ele existe para nos dar 
capacidade de dosar corretamente a 
busca de nossos sonhos. Deve aliar-
se à paciência para saber aguardar o 
momento certo e ter sustentação para 
refazer etapas.

Lição 5
O empreendedor não pode agarrar-se 

ao que sabe e não pode ser ganancioso. 
Precisa cultivar a atitude do altruísmo 
quanto ao conhecimento, para que, ao 

passá-lo de forma transparente, crie 
condições de multiplicá-lo. Gerando 
valor agregado permitirá que pessoas 
ao recebê-lo possam ter novas ideias 
a respeito, lapidando-o e o tornando 
maior.

Lição 6
O profissional empreendedor de ne-

gócio próprio ou corporativo precisa ter 
hoje, além de suas habilidades técnicas, 
o que chamamos “soft skills”, ou seja, 
atitudes e comportamentos que façam 
com que o novo profissional esteja em 
harmonia com seu ambiente de traba-
lho, com as pessoas de seu convívio 
social (não somente no trabalho) e 
com o meio ambiente!

“Não existem pessoas ‘velhas’, exis-
tem profissionais de talento, dispostos 
a dar seu melhor para que as gerações 
que os seguem, entendam o que re-
almente leva uma pessoa a atingir o 
sucesso verdadeiro”, finaliza Penha.

(*) - É economista, Master Coach e gestora de 
carreira (mariadapenhaapereira@gmail.com).

Restrição ao número de dias para 
crianças irem à escola

está um período ainda mais 
longo: de 7 a 12 meses. Com 
17%, o prazo entre 1 e 3 meses 
ficou no terceiro posto. 13% só 
estariam confortáveis após um 
ano e, por último, somente 4% 
mandariam suas crianças ao 
colégio já no próximo mês.

Um em cada cinco brasileiros 
(18%) não soube responder à 
pergunta; e 1% disse que os 
filhos já estão frequentando a 
escola presencialmente. Consi-
derando os 16 países avaliados, 

o único onde mais da metade 
disse que suas crianças já 
voltaram às aulas é o Japão, 
com 60%. Em seguida vêm a 
França (47%) e a Alemanha 
(45%). A pesquisa on-line 
Ipsos Essentials foi realizada 
entre os dias 17 e 20 de julho 
com cerca de 14.500 adultos, 
de 16 a 74 anos, em 16 países. 
A margem de erro para o Brasil 
é de 3,5 p.p..

Fonte e mais informações: 
(www.ipsos.com/pt-br).

Levy Seiya Maeda (*)

Desde a Revolução Industrial, a humani-
dade realiza a exploração de combustíveis 
fósseis, elegendo e nomeando o petróleo como 
‘ouro negro’. Tamanho poder e valor foram 
afigurados a essa substância no decorrer da 
história, pelas diferentes possibilidades in-
trínsecas à matéria prima, porém, pouco se 
questiona a respeito dos efeitos colaterais 
que a exploração e massificação da venda 
do petróleo causam ao meio ambiente, à 
sociedade e ao planeta como um todo. 

Entendendo então que as consequências 
são socioambientais, na natureza listamos 
os malefícios desde o processo de extração, 
transporte, refino até o consumo. A partir 
da queima dos combustíveis derivados, 
liberamos uma enorme quantidade de po-
luentes na atmosfera e construímos assim, 
uma camada cada vez mais tóxica e nociva 
para nossa própria espécie. 

Nos desastres que recorrentemente 
assistimos, o petróleo se espalha pelo mar, 
contamina a água e massacra a vida marinha. 
Utilizando o plástico como último exemplo, 
conseguimos alcançar todos os lugares do 
planeta, até nas regiões mais remotas, encon-
trando o material em peixes e aves, devido 

ao aumento na produção de 320 milhões de 
toneladas por ano, no último século.

No âmbito social, vemos as diversas crises 
políticas e conflitos desencadeados pela 
disputa por influência e domínio dos países 
vendedores da substância, que em seu extre-
mo, chegam ao limite máximo do desrespeito 
a vida e ao diálogo, desencadeando guerras.

Visualizando todo o cenário e o impac-
to negativo gerado para a humanidade, 
é difícil não questionarmos a razão de 
continuarmos com a exploração de uma 
matéria-prima que traz tantos prejuízos. 

É importante a sociedade se atentar que, 
atualmente, momento em que ainda existe a 
exploração latente de petróleo, tecnologias 
limpas já foram colocadas à disposição de 
todos e continuam sendo desenvolvidas. 
Podemos utilizar em casa e nas empresas a 
energia a partir das fontes solar e eólica, que 
são amigáveis ao meio ambiente. 

Sobre carros e máquinas movidas à gasolina, 
com o avanço de muitas indústrias, já existem 
inúmeros automóveis e equipamentos recar-
regáveis, sem contar o abastecimento com 
álcool, que vem da cana e outros biocombus-
tíveis. No mundo das embalagens, vivemos a 
revolução dos sustentáveis e biodegradáveis 
substitutos do plástico. Acredito que pode 

haver um futuro positivo ao final do último 
barril petrolífero, com uma energia reno-
vável, meios de produção mais conscientes 
e empresas ainda mais sustentáveis, preo-
cupadas com o meio ambiente e em como 
sua atividade interfere na vida das pessoas.

Como organizador de eventos, posso 
afirmar que o setor de festas possui um 
movimento à frente do seu tempo, pro-
curando fornecedores de materiais gentis 
com o meio ambiente, diminuindo poluen-
tes e cuidando dos resíduos. Contudo, essa 
área e especificadamente nós, cada vez 
mais tentamos nos distanciar de medidas 
não sustentáveis, nos preocupando com o 
futuro do planeta e das pessoas, porque as 
próximas gerações dependem totalmente 
das nossas atitudes de hoje.

Vale lembrar que sim, o petróleo colaborou 
com evoluções históricas para a humanidade 
e o ponto, é exatamente esse: evoluímos. 
Agora, lutamos para que nossas fontes de 
energia e matéria prima, evoluam também. 
A grande questão não é mais o que faremos 
quando o petróleo acabar e sim, o que fare-
mos para que ele acabe logo.

(*) - É sócio fundador da Villa Mandacaru, empresa 
especializada na realização de casamentos 
sustentáveis (www.villamandacaru.com.br).

O que faremos quando o petróleo acabar?
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira, 08 a 10 de agosto de 2020 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
UASG 987231

Aviso de ALTERAÇÃO do Edital - Pregão Eletrônico n.º 046/2020. 
Objeto: Aquisição de uma caminhonete (pickup), cabine simples e chassi, 
tração 4x4, nova, zero quilômetro, a ser paga com recursos provenientes 
do Governo Federal, Plano de Ação n.º 0903-003336. O Município 
de Vargem Grande do Sul torna público que retificou o Edital do PE n.º 
046/2020, modificando o local de entrega do objeto e alterou também a 
data de abertura para o dia 20/08/2020 às 09:00 horas no site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br/. Entrega das Propostas: a partir de 
10/08/2020 às 08h00 horas no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/. Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: 
https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: licitacao@
vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações

As rotinas dos médicos anestesistas frente 
à Covid-19, nas UTIs de hospitais da capital paulista, estão re-
tratadas nesse e-book, que traz versos e prosas desenvolvidos 
pelos profissionais do Serviços Médicos de Anestesia (SMA). 
Para diminuir a tensão, profissionais anestesistas resolveram 
fazer depoimentos que mostram o quanto a pandemia alterou 
suas vidas, profissional e particularmente. O e-book possui 54 
páginas, com a participação de 16 médicos que optaram por 
escrever suas histórias de trabalho, amor e dedicação aos pa-
cientes neste novo momento de tantas mazelas e mudanças. O 
livro está disponibilizado e poderá ser baixado gratuitamente 
no site https://sma.com.br/e-book/ . Uma rara demonstração 
de amor ao próximo!

Para tirar essa dor

Renata Belmonte – Faria e Silva Edições – Um 
romance de profundo cunho existencialista, é o 
que nos apresenta a laureada escritora, também 
profissional do Direito. Um cipoal de acontecimen-

tos, digamos estranhos, levam a protagonista numa imersão a 
um passado de torturas e caminhos com obstáculos  aparen-
temente intransponíveis. De maneira eficiente, a autora lança 
mão de artifícios literários que perturbarão a mente do leitor 
que depara-se crivado entre tantas interrogações e respostas, 
as vezes evasivas. Um exercício de plena reflexão. Há que ler-se 
com calma. Para poucos!

Mundos de Uma Noite Só

Cantarino Brasileiro – O mínimo comentário 
a fazer-se sobre o anuário é que disponibiliza infor-
mações, além de claras, seguras e pertinentes, é que 
trata-se de um manancial imperdível que possibilita 

análise de ocorrências que propiciam de maneira individualizada, 
tais como registros do desenvolvimento do setor financeiro, 
enxergar futuro com mais segurança sem que pareça um gesto 
adivinhatório. Entrevistas e depoimentos de grandes dirigentes 
do setor reforçam sua abrangente necessidade e magnitude. 
O 15º ABB, acha-se disponível em  três formatos: digital, com 
todas as ferramentas para facilitar o acesso às informações 
pelo internauta; a tradicional edição em pdf, ambas disponíveis 
em: https://makingnews.us15.list-manage.com/track/click?u=-
c6958463be0e40c92c53666f9&id=50f9c4b95c&e=fd6f3056c7  
e a edição impressa . Necessário para administradores, em-
preendedores, investidores e amantes do desenvolvimento 
tecnológico.

Anuário Brasileiro de Bancos 2020

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 045/2020. 
Processo n.º 070/2020. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes destinados à estruturação da Clínica Veterinária Municipal, com 
entrega imediata. Entrega das Propostas: a partir de 11/08/2020 às 08h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. Abertura das Propostas: 
21/08/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br. Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.
sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações 

A pandemia trouxe muitas transfor-
mações na rotina das empresas e das 
pessoas. Os recursos tecnológicos têm 
sido um dos grandes aliados. Por isso, 
as empresas, em especial, no varejo de 
alimentos, tiveram que acelerar seus 
processos de digitalização. De acordo 
com o especialista em tecnologia para 
o varejo supermercadista e CEO da 
VipCommerce, Fernando Bravo, a 
média de gasto na categoria de varejo 
online de alimentos (e-grocery) é seis 
vezes maior do que o registrado em loja 
física, em geral no carrinho virtual são 
adicionados 60 itens. 

Para quem ainda avalia a relevância 
da adoção de um e-commerce, Fer-
nando relacionou cinco dos principais 
motivos desse investimento: 
 1) Os novos hábitos dos consu-

midores: o brasileiro deixou de 
ter medo de comprar na inter-
net. Pesquisas apontam que, no 
último trimestre, um quarto dos 
consumidores compraram online 
pela primeira vez. 24% dos que 
compraram pela internet nesse 
período nunca tinham feito uma 
compra virtual antes. No período, 

23,6 milhões de pessoas compra-
ram pela internet, sendo que 5,7 
milhões de pessoas o fizeram pela 
primeira vez. Fonte: Neotrust/
Compre&Confie 

 2) Multicanalidade: o isolamento 
social exigiu uma mudança no 
comportamento de venda, bem 
como, em seus canais. Hoje 
vivenciamos uma revolução na 
cultura de consumo. “A pandemia 
acelerou o processo de digitaliza-
ção no varejo e em seus canais, 
que passam ser digitais. Isso não 
significa que a loja física deixará 
de existir, mas o que se percebe 
é cada vez uma multicanalidade”, 
esclarece Fernando. 

 3) Pesonalização da loja virtual: 
o supermercadista está aprenden-
do a atuar em sua vitrine virtual. 
“Esse processo inclui desafios 
desde a logística de entrega a 
disposição dos produtos nas telas” 
conta, Fernando. “O sonho de 
qualquer varejista sempre foi ter 
uma loja para cada cliente, uma 
operação inviável no físico, mas no 
online é possível com uma vitrine 

dinâmica e com o perfil de cada 
cliente”, ressalta o especialista. 

 4) Estratégico para os negócios: 
a pandemia mudou o hábito de 
consumir e, com isso, muitos 
brasileiros perderam o medo de 
comprar online. Por isso, operar 
no online é mais do que estraté-
gico para os lojistas, em especial, 
em relação aos concorrentes, mas 
também uma expansão dos negó-
cios e, ainda, atender o cliente 
em todos os seus momentos de 
compra. 

 5) Aumento de receita: pesquisa 
realizada pelo Google Academy, 
no período de junho, as lojas de 
alimentos, bebidas e higiene e 
limpeza registraram 60% do vo-
lume de vendas no físico e 30% 
distribuído em outros canais. A 
digitalização deve se manter, pois 
o digital tem se tornado um hábito 
na rotina do consumidor. 51% dos 
entrevistados, que começaram a 
comprar no online vão continuar. 

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

O fato de transmitir dados em alta 
velocidade e sem interrupções 
leva a crer que este será o futuro 

da banda larga no mundo. Estrutural-
mente, os dados são transformados em 
luz e enviados através de cabos, que são 
finos como um fio de cabelo humano. 

A busca por internet com a tecno-
logia da fibra ótica cresceu 32,16% 
no primeiro semestre de 2020 em re-
lação ao semestre anterior - segundo 
o Portal de Planos, plataforma criada 
para otimizar a jornada de compra dos 
clientes, reunindo todos os planos de 
internet, celular, TV e telefone em um 
único lugar. 

“A maioria das pessoas que possui 
um serviço de internet já reclamou 
da oscilação de sinal, seja assistindo 
a um filme, seja durante uma confe-
rência do trabalho. A expectativa é 
de que isso ocorra cada vez menos e 
um dos motivos para essa evolução é 
a fibra ótica”, explica Yuri Kaminski, 
especialista em marketing digital do 
Portal de Planos.

O site compartilhou, ainda, as cinco 
principais vantagens da tecnologia: 
	 •	Velocidade maior de conexão: 

por meio de cabos de cobre a co-
nexão chega a cerca de 10 Mbps, 
enquanto a de fibra ótica pode 
alcançar 10 Gbps (embora ainda 
se utilize muito abaixo do real po-
tencial da tecnologia). É possível 
transmitir bilhões de bits de dados 
digitais por segundo e ao longo de 
grandes distâncias; 

	 •	Menos interferências eletro-
magnéticas: isso garante maior 

Os tipos mais comuns de redes são cabo, DSL, satélite e fibra ótica. 
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1001819-76.2019.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional V- São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Michel Chakur 
Farah, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Joaquim Candido da Silva, Brasileiro, CPF 068.938.898-
52, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: O Réu adquiriu o lote 07 da Quadra CF 
do loteamento Terras de Santa Cristina V, obrigando-se ao pagamento da taxa de conservação do 
empreendimento. É o que estabelece o Contrato de Compromisso de Compra e Venda por ele 
firmado, que remete, em sua cláusula 2ª, à Escritura Padrão Declaratória, onde se estabeleceram as 
condições do negócio entabulado entre as partes, especialmente cláusula 14ª. A taxa de conserva 
ção é o meio adotado para gerar os recursos necessários à manutenção do loteamento, cujo 
pagamento foi devidamente previsto no contrato firmado pelo Réu. Ocorre que o Réu encontra-se 
inadimplente com suas obrigações contratuais, pois deixou de efetuar o pagamento das taxas de 
conservação relacionadas na planilha anexada aos autos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de julho de 2020 

Golf Village Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ 05.730.704/0001-33

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do Resultado
2018 2017

Despesas operacionais: Comerciais (25) (84)
 Gerais e administrativas (6.937) (2.179)
(Prejuízo) lucro operacional antes do 
 resultado financeiro e dos impostos (6.962) (2.263)
Resultado financeiro (406) (3.704)
 Despesas financeiras (406) (3.704)

2018 2017
(Prejuízo) lucro operacional antes do IR e da CS (7.368) (5.967)
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (7.368) (5.967)
(Prejuízo) lucro por ação (em R$) (0,26) (0,21)

Balanços Patrimoniais 2018 2017
Ativo/Circulante 334 246
 Caixa e equivalentes de caixa 137 38
 Caixa restrito – 11
 Impostos e contribuições a compensar 197 197
Não circulante 316.837 318.113
 Contas a receber 271.494 271.494
 Imóveis a comercializar 45.343 46.619
Total do ativo 317.171 318.359
Passivo/Circulante 8.083 32.240
 Fornecedores 118 145
 Debêntures – 4.801
 Impostos e contribuições a recolher 7.725 2.955
 Parcelamento de impostos 240 2.348
 Outros passivos – 78
 Transações com partes relacionadas – 21.913
Não circulante 41.830 11.494
 Adiantamento de clientes 11.494 11.494
 Transações com partes relacionadas 30.336 –
Patrimônio líquido 267.257 274.625
 Capital social 35.572 35.572
 Reserva de capital 26.802 26.802
 Reservas de lucros 204.883 212.251
Total do passivo e patrimônio líquido 317.171 318.359

Demonstrações do Resultado Abrangente 2018 2017
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (7.368) (5.967)
Total do resultado abrangente do exercício (7.368) (5.967)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Adiantamento Reservas de capital Reservas de lucros Total do

Capital 
social

para futuro  
aumento de capital

Ágio na subscrição  
de ações Legal

Retenção 
de lucros

Lucros 
acumulados

patrimônio 
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2016 35.572 11.834 26.802 7.114 211.104 – 292.426
Reclassificação AFAC – (11.834) – – – – (11.834)
Prejuízo líquido do exercício – – – – – (5.967) (5.967)
Absorção do prejuízo do exercício – – – – (5.967) 5.967 –
Saldos em 31 de dezembro de 2017 35.572 – 26.802 7.114 205.137 – 274.625
Prejuízo líquido do exercício – – – – – (7.368) (7.368)
Absorção do prejuízo do exercício – – – – (7.368) 7.368 –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 35.572 – – – (7.368) – 267.257

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (6.876) (5.967)
Ajustes para reconciliar o caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais:
 Juros sobre debêntures 165 1.229
 Juros e atualização monetária sobre mútuos – 2.121
Redução (aumento) nos ativos operacionais:

Carlos Alberto Bueno Netto - Administrador - CPF: 293.661.498-80 Fábio Silvestre da Silva - Contador - CRC: 1SP258536/O-4

 Imóveis a comercializar 849 (937)
 Caixa restrito (bloqueio judicial) – 4
 Despesas a apropriar – 31
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores (23) (149)
 Partes relacionadas – 1.182
 Impostos e contribuições a recolher 4.752 409
 Parcelamento de impostos (2.108) 2.348
 Outros passivos – 78
 Juros pagos 165 (1.229)

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
 atividades operacionais (3.076) (880)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Pagamento principal de debêntures (4.966) (6.630)
 Transações com partes relacionadas 8.141 7.506
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de financiamento 3.175 876
Redução aumento líquido de caixa e  equivalentes de  caixa 99 (4)
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 38 42
 No fim do exercício 137 38
Redução aumento líquido de caixa e  equivalentes de  caixa 99 (4)

Golf Village Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ 05.730.704/0001-33

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais - R$)

Demonstrações do Resultado
2019 2018

Despesas operacionais: Comerciais – (25)
 Gerais e administrativas (3.253) (6.937)
(Prejuízo) lucro operacional antes do 
 resultado financeiro e dos impostos (3.253) (6.962)
Resultado financeiro (1) (406)
 Despesas financeiras (1) (406)

2019 2018
(Prejuízo) lucro operacional antes do IR e da CS (3.254) (7.368)
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (3.254) (7.368)
(Prejuízo) lucro por ação (em R$) (0,12) (0,26)

Balanços Patrimoniais 2019 2018
Ativo/Circulante 78 334
 Caixa e equivalentes de caixa 1 137
 Impostos e contribuições a compensar 77 197
Não circulante 318.032 316.837
 Contas a receber 271.494 271.494
 Imóveis a comercializar 46.538 45.343
Total do ativo 318.110 317.171
Passivo/Circulante 9.488 8.083
 Fornecedores 92 118
 Impostos e contribuições a recolher 9.156 7.725
 Parcelamento de impostos 240 240
Não circulante 44.617 41.830
 Adiantamento de clientes 11.494 11.494
 Transações com partes relacionadas 33.123 30.336
Patrimônio líquido 264.002 267.257
 Capital social 35.572 35.572
 Reserva de capital 26.802 26.802
 Reservas de lucros 201.628 204.883
Total do passivo e patrimônio líquido 318.110 317.171

Demonstrações do Resultado Abrangente 2019 2018
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (3.254) (7.368)
Total do resultado abrangente do exercício (3.254) (7.368)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Adiantamento Reservas de capital Reservas de lucros Total do

Capital 
social

para futuro  
aumento de capital

Ágio na subscrição  
de ações Legal

Retenção 
de lucros

Lucros 
acumulados

patrimônio 
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2017 35.572 – 26.802 7.114 205.137 – 274.625
Prejuízo líquido do exercício – – – – – (7.368) (7.368)
Absorção do prejuízo do exercício – – – – (7.368) 7.368 –
Saldos em 31 de dezembro de 2018 35.572 – – – (7.368) – 267.257
Prejuízo líquido do exercício – – – – – (3.254) (3.254)
Absorção do prejuízo do exercício – – – – (3.254) 3.254 –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 35.572 – – – (3.254) – 264.003

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto 
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2019 2018
(Prejuízo) lucro líquido do exercício (3.254) (6.876)
Ajustes para reconciliar o caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais:
 Juros sobre debêntures – 165
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Imóveis a comercializar (1.195) 849
 Impostos e contribuições a compensar 120 –

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores (25) (23)
 Impostos e contribuições a recolher 1.431 4.752
 Parcelamento de impostos – (2.108)
 Juros pagos – 165
Caixa líquido(aplicado nas) gerado pelas 
 atividades operacionais (2.923) (3.076)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

 Pagamento principal de debêntures – (4.966)
 Transações com partes relacionadas 2.787 8.141
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de financiamento 2.787 3.175
Redução aumento líquido de caixa e  equivalentes de  caixa (136) 99
Caixa e equivalentes de caixa: No início do exercício 137 38
 No fim do exercício 1 137
Redução aumento líquido de caixa e  equivalentes de  caixa (136) 99

Carlos Alberto Bueno Netto - Administrador - CPF: 293.661.498-80 Fábio Silvestre da Silva - Contador - CRC: 1SP258536/O-4

Busca por internet com fibra ótica 
cresceu 32% no primeiro semestre
A popularização da internet de fibra ótica, com a ampliação da cobertura para cada vez mais cidades 
brasileiras, indica que essa tecnologia chegou para substituir de vez os fios de cobre

segurança no sinal e, consequen-
temente, mais estabilidade na 
conexão. A fibra ótica, além de 
não superaquecer como o cobre, 
não sofre interferência pelo ven-
to, chuva ou fatores ambientais, 
o que também diminui o risco de 
incêndios; 

	 •	Facilidade na hora da instala-
ção: os cabos de fibra ótica ocupam 
menos espaço do que os de cobre, 
então aquele problema de passá-los 
por armários de distribuição e tubu-
lações tem sido menos recorrente. 
Além disso, eles são mais fáceis de 
transportar e manipular;

	 • Maior durabilidade: os cabos de 
fibra ótica sofrem menor deterio-
ração com o passar do tempo do 
que os de cobre que, por ser um 
metal, oxida e sofre alterações 
com as mudanças de temperatura. 

O vidro contido na nova tecnolo-
gia é capaz de aguentar pressões 
enormes e tem resistência à tração 
de 42 toneladas por centímetro 
quadrado;

	 •	Matéria-prima encontrada mais 
facilmente: a sílica, matéria-prima 
para a fabricação da fibra ótica, 
é encontrada mais facilmente na 
natureza do que o cobre e o custo 
de produção é bem menor. 

Os tipos mais comuns de redes são 
cabo, DSL, satélite e fibra ótica. Para 
saber qual melhor se adapta às neces-
sidades de cada um, o ideal é realizar 
uma pesquisa e conhecer as ofertas 
disponíveis no mercado. Além disso, 
é importante checar se a tecnologia 
já existe na região procurada. Fonte e 
mais informações: (www.portaldepla-
nos.com.br).

Cinco motivos para o varejo de 
alimentos investir em tecnologia
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 08 a 10 de agosto de 20206

De acordo com a recente pesquisa do Gartner: "CIOs 
Have Awoken to the Importance of AI" (2019), com 
2.882 empresas de diversos setores ao redor do 

mundo, 86% das empresas ainda não têm iniciativas de IA. 
Desses, 29% planejam adotar entre 2 e 3 anos, 25% esperam 
implantar dentro de 1 ou 2 anos, 23% dos respondentes afir-
mam que querem adotar IA nos próximos 12 meses, e 9% não 
demonstram interesse. 

Contudo, o Gartner acrescenta que o número de empresas 
que está implantando IA é crescente. Ao serem questionadas 
sobre os planos de implantação para 10 tecnologias digitais, a 
IA subiu do terceiro lugar em 2018 para o segundo lugar em 
2019. Somente a urgência perene da segurança cibernética 
é mais alta. 

Para Alexandre Resende, CIO da Sercom, desenvolvedora 
de plataformas cognitivas e de inteligência artificial para a 
transformação digital do atendimento ao consumidor, as em-
presas têm no momento presente uma ótima oportunidade. 
Antes da Covid-19 tínhamos que convencer as empresas da 
necessidade ampliar o atendimento usando os agentes digi-
tais. Na pós-pandemia, o mercado de bots explodiu e agora 
se espera que ele resolva qualquer tipo de demanda e possa 
ser aplicado a qualquer canal de atendimento. 

"Há uma grande ansiedade, a sensação de que quem ainda 
não começou a avançar no uso de IA é de que está ficando para 
trás. Mas se sua empresa ainda não iniciou esse processo, não é 
tarde. Não espere, apenas comece. Busque entendimento sobre 
as melhores soluções para as necessidades de seu negócio, 
melhorando as relações com o seu consumidor", alerta Resende. 

Entre março e abril, estimativas apontam que 40% das 
compras online foram feitas por consumidores que nunca 
tinham feito antes. E eles perceberam que não precisavam 
ficar esperando em uma fila de atendimento. O que a pande-

A pandemia provocada pelo novo Coronavírus motivou boa parte das empresas a acelerar seus processos de transformação digital e a pensar 
de que formas a IA (Inteligência Artificial) pode auxiliá-las. Essa corrida tem por base a própria sobrevivência dos negócios 

e a necessidade de atender um novo perfil de consumidor. 

mia trouxe foi uma eliminação do risco desse movimento de 
automação. Se o que as empresas ofereciam originalmente 
não entrega mais valor ao consumidor, e a inércia pode levar 
ao fechamento do negócio, qual é o risco de se tentar o novo? 

Nessas situações o risco é zero, nada se tem a perder. É aí 
que a inovação acontece de forma desenfreada, para manter 
os canais abertos, não perder a relação com o consumidor e 
sendo crucial para sobrevivência de muitos negócios. Confi-
ra abaixo cinco dicas para adotar a Inteligência Artificial no 
atendimento ao cliente: 

1Detecte seu principal problema - No relacionamento 
com os consumidores, entenda quais são as principais demandas 
que sugam a maior parte da energia. Entenda que as plataformas 
cognitivas hoje têm a capacidade de entender voz, de falar, de 

CinCo passos para aDotar inteligênCia 
artifiCial no atenDiMento ao ConsuMiDor 

transforMação Digital

Pixabay

ver, ou seja, a IA oferece capacidades humanas para a resolu-
ção de demandas. Não exatamente iguais aos seres humanos, 
mas com algumas similaridades. Liste quais tecnologias serão 
necessárias para resolver aqueles problemas e busque parceiros. 

2aproveite a inovação aberta -  Você não está sozinho! 
Hoje o mundo é Open Innovation, o que significa que a inovação 
é feita em conjunto. É possível utilizar tecnologias já disponíveis, 
combiná-las de uma forma absolutamente nova e colher ótimos 
resultados. Não tenha medo de ousar. Usar insights de soluções 
combinadas com a devida proteção de dado é essencial para 
iniciativas de atendimento, marketing e negócios. 

3Dê importância aos dados e faça o uso inteligente 
deles - Tenha uma estratégia de captação de dados. Saiba se 
seu cliente, de fato, prefere a torta de maçã, ou se a preferência 
de consumo dele já mudou. Assim, você poderá ter certeza 
de que está usando a melhor estratégia. O exemplo de uma 
empresa de tortas norte-americana é elucidativo. 

A marca tinha como carro-chefe sua torta de maçã de 30 
cm., contudo, com mais pessoas morando sozinhas, a marca 
resolveu lançar o produto em tamanho menor - uma espécie 
de porção individual - na certeza de que teria sucesso. E aí 
veio a surpresa: a novidade encalhou. Mais tarde, se desco-
briu que a torta grande de maçã era uma escolha tomada em 
família, mas não era a primeira opção individual da maioria. 

Moral da história: tenha dados de qualidade para tomar 
decisões. Crie uma forma de captar e estudar os dados para 
que isso possa guiá-lo em uma estratégia mais certeira. 

4transforme ativos físicos em ativos digitais - Não 
perca a oportunidade para converter sua base de atendimen-
to, seja ela composta por maquinário físico ou complemento 
humano, em ativos digitais. Uma vez que você se posicionar 
dessa forma, seu negócio estará escalável e você terá uma 
economia de escopo. 

É barato adicionar funcionalidade e isso vai fazer com que o 
equilíbrio financeiro mude, assim como sua competitividade. 
Sua marca estará mais bem posicionada nesse "novo normal". 
Lembre-se: não é possível permanecer aonde estava. 

5Humanize o atendimento - Como a abrangência do 
público no digital aumentou muito com a pandemia, a preo-
cupação com o lado humanizado do atendimento caminhando 
junto com o lado técnico para prover a melhor experiência ao 
consumidor, ficou mais latente. 

Para entender todas as nuances do consumidor, a antropo-
logia nos ajuda a entender como formatar a jornada para que 
ele possa realmente encontrar o que ele precisa, resolver, e 
se engajar com a empresa. 

Se você ainda não começou, você é seis em sete, não está 
muito atrás dos outros. Chega de ansiedade. Parta para ação 
e busque alguma iniciativa para melhorar as relações com o 
seu consumidor. 

Fonte e outras informações: (www.sercom.com.br).
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda não 
se deram conta desta mudança e podem in-
correr nas punições previstas. 
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Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

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

Fale conosco: 3043-4171

Aumentou o 
número de anúncios 
de indústrias 
farmacêuticas e de 
centros de pesquisas 
sobre uma possível 
vacina contra a 
Covid-19

Ainda que exista um 
caminho protocolar 
a ser percorrido, 

os resultados apresenta-
dos são robustos e nos 
permitem já pensar em 
como será o mundo no 
pós-pandemia. Desafian-
do a economia, a saúde, 
o comércio e a sociedade, 
e caso o isolamento social 
acabe, como será o novo 
normal? 

Uma coisa é certa: o uso 
de tecnologias já está con-
solidado como o denomi-
nador comum no mundo 
corporativo. De acordo 
com pesquisa divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa 
(IBGC), 34% dos entre-
vistados preveem que a 
pandemia terá uma con-
sequência positiva: uma 

O uso de tecnologias está consolidado como o denominador comum no mundo corporativo.
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As tecnologias fundamentais para 
as empresas no pós-pandemia

colaboração no local de 
trabalho estimularão gas-
tos sustentados do usuário 
final em conferências ba-
seadas em nuvem.

BI, Machine Learning  
e Inteligência Artificial

O uso da internet no 
Brasil cresceu durante a 
quarentena: o aumento foi 
entre 40% e 50%, segundo 
a Anatel. Esta quantidade 
de informações precisa ser 
analisada e hoje já existem 
tecnologias acessíveis e 
que permitem buscar da-
dos disponíveis e armaze-
ná-los de forma coerente 
para produção de análises 
mais complexas. 

Informações direciona-
das de forma ordenada 
auxiliam as empresas 
na busca por “insights”, 
assimilando padrões ou 
tendências. Com uso de-
vido e transparente, estes 
dados auxiliam na criação 
de produtos mais aderen-
tes às novas rotinas, bem 
como servem para o apri-
moramento de serviços. 
Fonte e mais informações: 
(www.quest.com).

evitar perdas, danos ou 
ataques de hackers. 

Em pesquisa realizada 
no mês de junho pela 
consultoria Betania Ta-
nure Associados (BTA), 
que analisou 359 negó-
cios por todo o país, pelo 
menos 43% das empresas 
adotaram o teletrabalho 
em suas rotinas. O IBGE 
já havia identificado um 
crescimento de 44% no 
home office entre 2012 e 
2018. Com a Covid-19, os 
planos de virtualização 
do trabalho foram adian-
tados. 

Cloud
A consultoria Gartner 

salienta oportunidades 
para Cloud como servi-
ço. A tendência é que os 
CIOs direcionaram seus 
gastos com produtos de 
assinatura e serviços em 
nuvem para reduzir os 
custos iniciais. A infra-
estrutura como serviço 
(IaaS) deve crescer 13,4% 
para US $ 50,4 bilhões em 
2020 e 27,6% para US $ 
64,3 bilhões em 2021. Os 
requisitos contínuos de 

onda de investimentos em 
TI e a pandemia como um 
catalisador de processos 
que, se fossem por “vias 
naturais”, iriam demorar 
mais para acontecer.

Segundo Jorge Patrini-
cola, da Quest Software, 
os pilares de sustentação 
desta nova estratégia de 
infraestrutura de TI estará 
calcada em segurança da 
informação, cloud compu-
ting, inteligência artificial, 

machine learning e análise 
massiva de dados. “É fun-
damental tanto a proteção 
dos novos ambientes do-
mésticos que vieram para 
ficar, além de apostar em 
tecnologias que já estão 
consolidadas em muitos 
países como o machine 
learning, inteligência ar-
tificial, entre outras, para 
poder compreender e tirar 
proveito deste manancial 
de dados que estão sendo 
produzidos”.

Segurança
Como o home office 

foi realizado de maneira 
abrupta, muitas arestas 
ainda precisam ser apa-
radas para a manuten-
ção do trabalho remoto. 
É preciso investir em 
sistemas de duplo fator 
de autenticação, que 
diminui em até 99.9% 
invasões por roubo de 
identidades e senhas e 
ferramentas de gestão de 
identidade e acesso para 




