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Quando 2020 teve início, a expectativa do mundo siderúrgico e de 
mineração era de crescimento. Apesar da instabilidade da economia 
brasileira, grandes empresas se preparavam para dar início a novos pro-
jetos, prevendo a expansão de suas atividades. Em novembro de 2019, 
especialistas do setor acreditavam em um crescimento da economia na 
casa de 2% este ano, o que poderia fazer com que o consumo aparente 
de aço deveria expandisse 4%.   

Inovação como saída para a crise

Pandemias, guerras, crises e revoluções, embora tragam impactos 
desafiadores para a humanidade no curto e médio prazos, também 
funcionaram historicamente como catalisadores do desenvolvimento 
econômico e social de sociedades. Em tempos difíceis, como nestes 
momentos históricos e transformadores, a inovação e a evolução tec-
nológica ganham protagonismo e aceleram a superação dos desafios. 
Historiadores nos lembram que “germes, armas e aço” possuem papeis 
determinantes nos modelos de sociedade que vivemos atualmente.   

A força da energia solar
A pandemia fez com que as rotinas passassem por mudanças. Entre 

as ações rotineiras que tiveram que ser alteradas por conta da CO-
VID-19, está a maneira de trabalhar, como é o caso da adoção do home 
office. Esta modalidade de trabalho tem sido muito usada para que as 
empresas continuem em funcionamento durante a crise, ainda, muitas 
dessas instituições prometem manter esse modelo, mesmo após o fim 
da pandemia. Apesar dos números de casos da doença ainda estarem 
altos, muitas empresas já sinalizaram o retorno de atividades. Dessa 
forma, os RHs das instituições repensam como manter o distanciamento 
social, a organização e o fluxo para que se evitem contaminações.    

RH e o resultado no retorno das atividades

LuckyCom/reprodução

Negócios em Pauta

Pagando Contas
A Serasa realizou uma pesquisa sobre a perspectiva do 

brasileiro com relação ao saque emergencial do FGTS. O 
governo pretende injetar R$ 37,8 bilhões na economia, 
beneficiando cerca de 60 milhões de pessoas, que poderão 
retirar até R$ 1.045,00, considerando os saldos de todas 
as contas de FGTS. 52% dos consumidores devem usar o 
benefício para o pagamento de dívidas, refletindo que ao 
menos metade da população do país está consciente da 
importância de manter o nome limpo frente às instituições 
financeiras.    Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Evento de fomento ao empreendedorismo 
em redes de negócios e franquias

@Entre os dias 19 e 23 de outubro, o Grupo BITTEN-
COURT realizará o BConnected, evento sobre negócios, 

empreendedorismo e franquias com mais de 50 horas de 
conteúdo exclusivo pela internet, incluindo mais de 100 pa-
lestras e convidados internacionais de países como Estados 
Unidos, além da América Latina, Portugal e Espanha. Os 
objetivos do evento vão desde fomentar o empreendedo-
rismo, a recuperação das empresas, além de formação das 
equipes e colaboradores e por fim, oferecer oportunidades 
para investidores por meio de ampla feira de negócios que 
fará parte da programação (https://bconnected.com.br/).   

 Leia a coluna  completa na página 2
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O efeito da pandemia na 
economia ainda será sentido por 
um longo período.

Contudo, se podemos falar que existem 
pontos positivos nesta história, um que 

deve ser levado em conta foi a capacidade 
dos profisisonais se reinventar e aprender 
com a situação e levar isso para o futuro 
que se obtém para crescimento e preparo 
para o futuro. 

No momento que vivemos já é possível 
observar que entre as principais compe-
tências que foram potencializadas pelos 
profissionais estão a digitalização das 
pessoas, o empreendedorismo e a edu-
cação financeira. As pessoas tiveram que 
rapidamente se reinventar nesses temas, 
aprendendo importantes lições. 

Essas competências mostraram suas 
forças e sua importância, devido ao fato 
de serem primordiais no cenário vivido, 
contudo, mais do que isso, elas se tornaram 
indispensáveis para os cenários futuros", 
explica o presidente da Associação Brasilei-
ra de Educadores Financeiros (ABEFIN), 
Reinaldo Domingos. Para entendê-lo me-
lhor, detalhou essas competências: 

Aprendizado digital - "As pessoas se 
tornaram muito mais digitais durante a 
pandemia, ou seja, se aperfeiçoaram no 
uso dessas ferramentas. Assim, esse é o 
primeiro aprendizado da pandemia, com as 
pessoas tendo um maior domínio das fer-
ramentas digitais, que muitas vezes foram 
impostas aos profissionais. Hoje, grande 
parte das pessoas conseguem facilmente 
realizar uma reunião virtual, por exemplo", 
analisa Reinaldo Domingos. 

Principalmente no campo educacional e 
empresarial isso ocasionou uma revolução, 
acelerando pontos que já eram debatidos há 
muito tempo, mas que viviam um processo 
natural de implementação. De uma hora 

Digitalização, empreendedorismo e 
educação financeira - aprendizados da crise 

para outra todos tiveram que adequar toda 
sua metodologia ao mundo online, ofere-
cendo respostas rápidas e convincentes 
seja nas escolas ou nas empresas. 

Quem não se adequou com certeza 
sentiu mais pesadamente as perdas. 
Ponto importante é que muito do que foi 
implementado durante essa revolução do 
saber vai continuar, e é importante ter em 
mente que esse modelo mais digital será 
uma característica do ‘novo normal". 

Empreendedorismo - É importante 
que se entenda que empreender não é só 
montar uma empresa, empreender é muito 
mais do que isso. É tentar, decidir, realizar 
e executar algo. Ou seja, é fazer algo com 
estratégia, com missão definida, sempre 
em busca da obtenção dos resultados. 

Para tanto, é preciso que se conheçam 
características, habilidades, competências 
e fundamentos que darão sustentabilidade 
a esse empreender. 

Existe uma série de características, 
habilidades e competências que um em-
preendedor precisa ter como liderança, 
autopersuasão, sonhos, resiliência, auto-
confiança, otimismo, eficácia e eficiência e 
estas foram valorizadas nesse momento e 
quem conseguiu se destacar com certeza 
terá maior sucesso em um novo cenário 
econômico pós-pandemia. 

Educação financeira - Com a queda de 
renda e outros problemas relacionados ao 
dinheiro, muitos tiveram que potencializar 
esse conhecimento. E ele veio para ficar e 
vai mudar a vida das pessoas. 

Mas o que é educação financeira?

"Nada mais é do que um aprendizado que 
busca a mudança de comportamento com 
relação ao uso do dinheiro. É algo que ajuda 
na administração dos recursos financeiros 
com o objetivo de realizar sonhos. 

O verdadeiro combustível para que você 
comece a se educar financeiramente são 
justamente os seus sonhos, pois eles irão 
trazer sentido, relevância e incentivo para 
que você tenha fôlego para conseguir diag-
nosticar os seus gastos, orçar suas metas 
e aí então poupar com uma finalidade 
específica", explica Reinaldo. 

"Afirmo que esses, com certeza foram 
os principais pontos que as pessoas tive-
ram que reinventar durante a pandemia 
e quem soube absorver e desenvolver 
esses pontos no período estará muito mais 
preparado para o que virá, que será uma 
realidade difícil e desafiadora em um pri-
meiro momento, mas que será propícia ao 
crescimento para quem assimilar e aplicar 
essas competências", finaliza o presidente 
da ABEFIN. 

MERCADO

S.O.S.: SEIS 
MANEIRAS 
DE SALvAR 

SEu NEgóCIO 
ANTES QuE 
ELE FECHE 
AS PORTAS
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As pessoas se tornaram muito 
mais digitais durante a pandemia, 
ou seja, se aperfeiçoaram no uso 
dessas ferramentas.

Movimentação de Cargas 
O Porto de Santos bateu em julho 

recorde histórico de movimentação 
ao atingir 13,49 milhões de tonela-
das, alta de 0,05% sobre a melhor 
marca da série até então, que fora 
em abril de 2019, com 13,48 milhões 
de toneladas. Na comparação com 
julho de 2019 a alta foi de 5,9%. No 
acumulado do ano, também teve o 
melhor resultado, ao movimentar 
84,1 milhões de toneladas, alta de 
10,2% sobre janeiro-julho de 2019.

Lucas Atanazio vetorasso, 
CEO do grupo ATNZO. 

    Leia na página 6
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News@TI
Incentivando o empreendedorismo jovem

@O Instituto Souza Cruz chega ao seu vigésimo aniversário com 
vários motivos para celebrar. Referência na formação de jovens 

empreendedores, a instituição, criada a partir das  ações sociais 
promovidas pela empresa Souza Cruz, tem como objetivo reduzir as 
desigualdades sociais, capacitando e incentivando os participantes 
a tirarem suas ideias do papel. Em 20 anos de atuação, mais de 2 
milhões de pessoas foram beneficiadas. A atuação do Instituto se 
dá no campo e na cidade. No meio rural, o programa Novos Rurais 
desperta o empreendedorismo ainda no Ensino Médio, ministrado 
de forma complementar às disciplinas. Os participantes aprendem 
a criar um plano de negócios para investir na zona rural, seja com 
projetos agrícolas ou não. Isto torna o ambiente do campo mais 
atrativo para as novas gerações, evitando a evasão para a cidade. 
Ao final da capacitação, o Instituto Souza Cruz e as organizações 
parceiras fazem uma curadoria e os projetos selecionados recebem 
ajuda financeira, consultoria e acompanhamento.

Coluna do Heródoto

A mudança da 
capital não é uma 
ação  impune. Os 
cofres públicos, 
confortavelmente 
cheios com os 
impostos, têm que 
bancar um projeto tão 
extraordinário. 

É um desafio imenso 
e que somente um 
povo com garra e de-

terminação pode executar. 
Os homens e mulheres que 
se dispõem  a mudar para 
a nova capital tem certeza 
que não  ficarão a ver na-
vios, uma vez que o erário 
existe exatamente para 
isso. A gorda burocracia, 
detentora das engrena-
gens da máquina pública 
esperam algum benefício 
em troca do sacrifício da 
mudança. 

Um deles é a residência na 
nova cidade. Afinal tiveram 
que deixar a confortável e 
pacífica cidade em que vi-
viam para se arriscar em um 
ambiente desconhecido. 
Portanto nada mais justo 
que as casas sejam forneci-
das pelo Estado. Além dos 
governantes diretos, polí-
ticos, membros do poder 
judiciário, da saúde, edu-
cação, obras públicas e um 
sem número de assessores, 
só não sobrou moradia para 
pobres e trabalhadores de 
todo tipo. 

Estes moram em chou-
panas miseráveis, com o 
esgoto a céu aberto e que 
vivem da prestação de 
qualquer tipo de serviço. 
De abastecer as cozinhas 
dos ricos à prostituição 
gerenciada por proxenetas 
com nível social. 

Os recém chegados não 
estão preocupados com 
os destinos do Brasil. Pri-
meiro querem se instalar e 
engordar os proventos com 
o maior número possível de 
vantagens que garantem a 
eles e seus descendentes 
uma vida digna e saudável. 
Nem mesmo os governos 
europeus tem tantos servi-
dores à sua disposição sem 
nada darem em troca. 

O transporte de auto-
ridades é cuidado com o 
dobro de pessoas, o que 
deixa a monarquia britâ-
nica com uma pontinha de 
inveja. Contudo é preciso  
alimentar o alto escalão 
dos poderes do Estado. E 
somente um ano depois 
da mudança da capital 
foram consumidos 200mil 

galinhas, 33 mil perus, e 
90 dúzias de ovos por dia. 

Nessa época ainda não se 
acreditava que gema de ovo 
faz aumentar o colesterol. 
As compras dos cardápios 
são realizadas da forma 
mais discreta possível. Já 
pensou se o povo soubesse 
que além dessa galinhada 
toda fossem compradas 
lagostas, caviar, vinho com 
pelo menos quatro prêmios 
internacionais. 

O menu exigido inclui 
bobó de camarão, cama-
rão à baiana, pratos como 
bacalhau à Gomes de Sá, 
frigideira de siri, moqueca 
baiana e capixaba além 
arroz de pato. Ops ia es-
quecendo que os vinhos 
devem ser de safra igual ou 
posterior de 2010 envelhe-
cido em barril de carvalho 
francês ou americano, ou 
ambos, de primeiro uso por 
período máximo de doze 
meses. 

Infelizmente a compra 
não pode ser realizada 
por falta de verba, mas o 
governo promete que no 
futuro tudo isso seria leva-
do aos almoços, jantares e 
cocktails das autoridades. 
É só uma questão de tempo 
diz o chefe de estado. 

A nova capital se reves-
tiu da prática da caixinha, 
uma forma mais terna de se 
dizer corrupção. Cobra-se 
para ganhar concorrências 
e pagamentos dos serviços 
públicos 17%. Se não pagar 
os processos não andam. A 
corte portuguesa chegou ao 
Rio de Janeiro, a nova capital 
do reino. Moradores são joga-
dos na rua e os endinheirados 
“doam “  boas vivendas para 
o príncipe regente D.João, 
sua esposa Carlota Joaquina 
e toda a filharada. 

Entre eles o príncipe 
D.Pedro, futuro imperador. 
Com Portugal ocupado pelo 
exército de Napoleão há 
outra saída para a colônia, 
que foi a vaca leiteira do 
erário por 300 anos, produ-
zir aqui o que era proibido 
até bem pouco tempo como 
o comércio, fábricas de 
tecidos, ferro, cordoaria, 
navios... A impressão que 
se tem é que os brasileiros 
herdaram  algo mais do que 
a língua e a cultura da terra 
do Camões. 

A instalação da família 
real no Rio de Janeiro é ape-
nas um exemplo. Inspirado 
no maravilhoso livro do 
Laurentino Gomes, 1808. 

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

(www.herodoto.com.br). 

Heródoto Barbeiro (*)

A capital da 
esperança

Compliance não é só para 
grandes empresas: como 

aplicar em pequenos negócios

André Chehadi (*)

A propósito, não podemos perder 
de vista que programas de com-
pliance são recomendados tanto 

para grandes, quanto para as médias 
e pequenas empresas. Integridade 
independe do tamanho da empresa e 
do ramo de atuação. Em reforço a tal 
afirmação, os donos de pequenos ne-
gócios têm observado que a adoção de 
programas de ética e integridade está 
deixando de ser uma simples questão 
de construção da imagem da empresa 
para se tornar uma pré-condição para 
conquista de mercados. 

Na mesma linha, dentro de uma ló-
gica de responsabilidade solidária, as 
grandes empresas também estão come-
çando a demandar, em maior ou menor 
grau, adesão dos seus fornecedores a 
programas de compliance, definindo, 
em contrato, o compromisso com o 
código de conduta do contratante e 
sua postura anticorrupção. 

Vale também lembrar que a Controla-
doria Geral da União (CGU) criou uma 
cartilha de integridade para pequenos 
negócios, um programa que reúne um 
conjunto de atitudes e medidas para 
orientar a atuação de funcionários e 
dirigentes para sanar a ocorrência de 
atos ilícitos.

Em minha trajetória profissional 
também tive o privilégio de implantar 
programas de compliance em PMEs e 
pude constatar que as micro e pequenas 
empresas enfrentam diferentes desa-
fios frente ao compliance, considerando 
que essas empresas têm característi-
cas peculiares de governança, como 
a concentração das decisões na mão 
de poucos administradores ou de uma 
única família.

Assim, um programa de integridade 
deve sempre atender às necessidades 
específicas da empresa. E por que isso 
é importante? É simples: as empresas 
estão sujeitas a riscos diferentes. A 
quantidade de funcionários, a área de 
atuação, os parceiros de negócios, a 
região em que está localizada, a par-
ticipação em licitações, o número de 
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“O movimento de 
inclusão das PMEs 

no ambiente de 
compliance é um 

grande avanço para 
o Brasil.”

 5 Controles internos que assegurem 
a elaboração e a confiabilidade de 
relatórios e demonstrações finan-
ceiras; 

 6 Procedimentos para prevenção de 
fraudes e irregularidades em lici-
tações, na execução de contratos 
administrativos ou em qualquer 
interação com o setor público;

 7 Medidas disciplinares;
 8 Procedimentos que assegurem a 

pronta interrupção de irregulari-
dades e correção de danos.

De fato, uma empresa correta e que 
possua medidas de integridade terá um 
importante diferencial. Portanto, se o 
seu negócio adota essa postura íntegra, 
com certeza estará à frente de outras 
empresas que não dão importância a 
isso. Esse conhecimento favorece a 
inovação, otimiza a aplicação de recur-
sos financeiros, amplia os resultados 
da companhia e facilita a seleção e a 
manutenção de funcionários com os 
mesmos valores de integridade apli-
cados na organização. 

O movimento de inclusão das PMEs 
no ambiente de compliance é um 
grande avanço para o Brasil e, com o 
tempo, virão os muitos benefícios para 
o seu negócio.

 
(*) - É Chief Compliance Officer (CCO) da Tecnobank.

Certamente, o nosso país impõe muitos desafios para as pequenas e médias empresas (PMEs), como 
burocracia excessiva, legislações complexas nas áreas tributária e trabalhista, informalidade em muitos 
mercados, etc. Somado a isso, há sempre certa turbulência nas questões políticas e econômicas que 
geram incertezas sobre investimentos e afins. Mesmo assim, o papel de destaque que essas empresas 
desempenham no cenário socioeconômico nacional é incontestável.
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contratos celebrados com a adminis-
tração pública, entre outros. Tudo isso 
contribui para que cada empresa tenha 
riscos próprios, que são só dela.

Tudo isso faz com que o compliance 
impulsione a empresa para a profis-
sionalização, dando-lhe maiores con-
dições para o crescimento, melhoria 
na gestão e na sucessão de empresas 
familiares, etc. Uma boa dica para que 
o programa seja implementado de for-
ma eficiente é observar os parâmetros 
de integridade das micro e pequenas 
empresas, estabelecidos pela Lei An-
ticorrupção:

 1 Comprometimento da direção da 
empresa;

 2 Adoção e implementação de pa-
drões de conduta, código de ética, 
políticas e procedimentos; 

 3 Treinamentos e divulgação do pro-
grama de integridade; 

 4 Registros contábeis confiáveis; 

A atual crise vem redefinindo prioridades 
em diversos setores empresariais e, portanto, 
é legítima a preocupação com o comprome-
timento dos investimentos em projetos de 
inovação, no momento em que a maior ocu-
pação é sobreviver. A redução no faturamento 
total das empresas já é uma realidade e todas 
projeções apontam para uma queda drástica 
no PIB brasileiro para 2020.

Semelhantemente, até o momento, as inicia-
tivas do Governo Federal aparentam limitar-se 
à contenção dos impactos imediatos da crise 
da COVID-19 nos diversos setores da socie-
dade, sobretudo naqueles que estão na linha 
de frente no enfrentamento da epidemia. Não 
estão visíveis as estratégias para a retomada da 
economia, principalmente para as áreas de pes-
quisa e desenvolvimento e inovação (PD&I), as 
quais, mesmo antes da crise, já pareciam ocupar 
um papel secundário na rota do crescimento. 
Inovação é o caminho necessário, centro da 
estratégia para a prosperidade do país. 

Se inovar é um risco, não inovar é certeza do 
fracasso. Avançar em projetos inovadores, que 
se baseiam na aplicação das novas tecnologias, 
resulta  em incertezas técnicas que, no Brasil, 
são multiplicadas pelas incertezas jurídicas, 
políticas e econômicas. Este dilema histórico 
de equilíbrio frágil pende para abordagens 
mais conservadoras em momentos ainda mais 
incertos como o que vivemos nessa crise sem 
precedentes. Nas circunstâncias atuais, os es-

cassos projetos de inovação tecnológica podem 
ser duramente afetados, abalando ainda mais 
nosso agonizante setor de ciência aplicada e 
promoção de crescimento sustentável.      

Segundo um levantamento realizado pela 
Fundação Dom Cabral, em parceria com a 
ANPEI, poucas empresas (24,1%) afirmam que 
estão planejando estratégias para conseguir 
transformar a crise em oportunidade no curto 
prazo. O estudo ouviu os setores fortemente 
abalados com as rupturas do momento, como 
indústria, serviços, educação e saúde.

Mais da metade das empresas já percebe o im-
pacto negativo da pandemia da COVID-19 em suas 
atividades internas de PD&I. O setor industrial, 
por exemplo, se mostrou mais preocupado com 
as consequências: 64% das companhias acreditam 
em um cenário de consequências negativas. 

Algumas empresas já exibem medidas como 
redução parcial das atividades, adiamento 
de novos projetos por prazo indeterminado, 
demissão ou redução das equipes de P&D, 
congelamento de contratações e isolamento 
social das equipes de pesquisa.

Diante deste cenário, a ANPEI - como as-
sociação independente e entidade represen-
tativa da inovação no país, pleiteia ao poder 
executivo e ao poder legislativo mudanças na 
Lei do Bem, principal instrumento de fomento 
horizontal do tema no Brasil. O PLS 2.707, 

de autoria do senador Izalci Lucas, abriga 
este pleito e propõe urgência na definição de 
alterações em pontos específicos, que definem 
que empresas, em anos de prejuízo fiscal, não 
podem usufruir dos retornos de gastos com 
pesquisas tecnológicas em períodos fiscais 
posteriores. Pouco mais de 1.800 empresas 
se beneficiaram da Lei do Bem no último ano. 
Corre-se o risco de drástica redução em 2020, 
ano em que as empresas, não tendo lucro real, 
não terão como deduzir os gastos realizados 
com P&D, conforme estabelece a lei vigente.

Sem dúvida, o contexto atual só acentuou 
o que já sabíamos: pesquisa e conhecimento 
científico e tecnológico são partes indispen-
sáveis do grande motor social da inovação e 
desenvolvimento econômico. Vale dizer que 
também são uma maneira de viabilizar soluções 
mais rápidas e respostas ágeis a problemas 
estruturais e empresariais escancarados pela 
crise na economia e na saúde.

O avanço proposto na Lei do Bem, tanto 
no curto quanto longo prazos, irá motivar o 
investimento privado em PD&I, mesmo em 
momentos como esse de crise e também na 
retomada da economia, movimento essencial 
para preservarmos os projetos de desen-
volvimento da ciência e pesquisa do Brasil, 
superarmos desafios e alavancarmos o futuro.

(Fonte: Humberto Pereira é Ex-Presidente da 
ANPEI, e vice-presidente da Embraer).

Inovação, mesmo em tempos de crise, 
é compromisso inadiável
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entidades que representam o setor mostraram crescimento significativo 
nas vendas entre junho e julho, e os números observados pelo Monitor 
de Variação de Preços (Autos da KBB Brasil fazem coro à indicação de 
que existe uma demanda aquecida pela aquisição de automóveis no país. 
Contudo, as vendas ainda estão 37,45% menores este ano, comparando 
com o acumulado de janeiro a julho de 2019.

E - Setor da Construção
A 14ª edição do Guia Orientativo do SindusCon-SP “Coronavírus: como 
enfrentar esse gigantesco desafio” acaba de sair, atualizada com as últimas 
medidas do governo. O guia busca sistematizar todas as informações 
relevantes para as empresas do setor da construção e seus trabalhadores 
atravessarem o presente período decisivo de contenção da pandemia 
provocada pelo novo Coronavírus. As novidades são a volta dos emprés-
timos da Caixa à pessoa física tendo como garantia o imóvel financiado, 
e as facilidades instituídas para o pagamento de débitos tributários das 
empresas enquadradas no Simples, como isenção de juros e multas. 
Mais informações: (https://sindusconsp.com.br/).

F - Programa de Trainee
A Spot Educação (holding de ensino complementar do fundo de inves-
timentos Gera Capital) está com inscrições abertas para o programa de 
trainee Acelera Spot 2021. Profissionais recém-formados ou com previsão 
de formatura para 2022 em qualquer curso de graduação poderão se 
envolver em grandes desafios (nos departamentos Acadêmico, Finan-
ceiro, Gente & Gestão, Marketing, Operações, Soluções Educacionais, 
Novos Negócios, TI e propor boas ideias para transformar o mercado 
de educaço pós-pandemia. Jovens talentos poderão liderar importantes 
projetos dentro de uma das unidades de negócio da holding. Inscrição 
pelo site (bespotted.spoteducacao.com.br). 

G - Desenvolvimento de Negócios 
Primeiro hub de inovação em Biotecnologia e Ciências da Vida do país, 
o BiotechTown abriu inscrições para o Programa de Desenvolvimento 
de Negócios. Startups de todo país podem se inscrever para participar 

A - Profissionais de TI
As profissões digitais continuam com alta demanda no mercado e os desen-
volvedores estão entre os profissionais mais disputados. A VTEX, plataforma 
de comércio digital que mais cresce no mundo, com atuação em mais de 
42 países, tem vagas abertas para novos colaboradores que sonham em 
trabalhar com os melhores profissionais de tecnologia do mercado e dese-
jam participar ativamente de desafios globais. Até o final do ano, a empresa 
prevê contratar cerca de 160 novos colaboradores. Para ter acesso a todas 
as vagas e se inscrever, basta acessar o link: (https://careers.vtex.com/).

B - Serviço de Consultoria 
O Sebrae está lançando um novo edital para o credenciamento de em-
presas prestadoras de consultorias e instrutores pelo Sistema de Gestão 
de Fornecedores. O novo modelo vai tornar o processo mais ágil e sus-
tentável, além de possibilitar as inscrições e a habilitação das empresas 
interessadas, a qualquer tempo. O novo edital e as inscrições terão início 
no próximo dia 17. O processo foi aberto pela necessidade da instituição 
ampliar seu banco de fornecedores em todas as áreas de conhecimento, 
com profissionais qualificados. Inscrições e mais informações em: (https://
www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/credencie_sua_empresa).

C - Consultoria para Mulheres
A especialista em finanças e CEO da plataforma de entretenimento finan-
ceiro Me Poupe!, Nathalia Arcuri, está em busca de pequenas e microem-
preendedoras de São Paulo que precisam de ajuda para alavancar seus 
negócios. Serão cinco selecionadas para participar da série “Mulheres que 
Mudam o Mundo”, em parceria com o Youtube Originals, que receberão uma 
consultoria da especialista. Para participar, envie um vídeo para (mmm@
mepoupenaweb.com), contando, em até três minutos, porque montou o 
próprio negócio, que estratégias já usou para atrair novos clientes.

D - Aquisição de Automóveis
O mercado automotivo está acumulando recuperação constante desde 
quando atingiu seu pior momento em abril, primeiro mês completo de 
restrições econômicas severas por conta da pandemia. As principais 

do programa de aceleração, que objetiva profissionalizar bionegócios e 
expandir o mercado, fazendo com que soluções em saúde cheguem à 
sociedade. Cada startup aprovada receberá uma série de incentivos, como 
o aporte financeiro de R$150 mil para o desenvolvimento do negócio, 
investimento indireto de outros R$150 mil em consultorias e mentorias, 
além de R$100 mil convertidos em horas de uso da infraestrutura labo-
ratorial e de produção. Inscrições em: (www.inscrevasuastartup.com).

H - Setor óptico 
A divisão Vision Care da Zeiss, líder mundial em tecnologia voltada à 
saúde da visão, celebra o primeiro ano do Programa ‘Embaixadores 
Zeiss‘, que oferece capacitação gratuita com foco em vendas e atendi-
mento ao cliente para consultores, gerentes e proprietários de lojas do 
segmento óptico. O programa, que objetiva transformar os profissionais 
em especialistas da marca, aptos a oferecer um atendimento exclusivo 
e diferenciado aos consumidores, completa um ano com mais de 1.000 
pessoas formadas. É dividido em três níveis para atender às necessidades 
de cada profissional, bem como oferecer um melhor atendimento ao 
cliente. Saiba mais em: (www.embaixadoreszeiss.com.br).

I - Vestuário Profissional
A Kos, marca brasileira especializada em vestuário profissional com alta 
tecnologia, chega ao mercado lançando a primeira linha profissional com 
tecnologia antiviral, trazendo mais proteção e tranquilidade no dia a dia 
dos profissionais de medicina. A tecnologia usada, Truelife® SHIELD FAST, 
comercializada pela Diklatex e inédita no país em produtos voltados para 
a área da saúde, será aplicada em uma coleção especial da Kos, composta 
de jaleco, scrub, máscaras e camisetas, que aliam alta tecnologia, segu-
rança, conforto e design para as peças de uso diário destes profissionais. 
A Kos integra o grupo BRTC, especializado no mercado hospitalar com 
uniformes e EPIs descartáveis. Saiba mais em: (www.vistakos.com.br).

J - Mercado Publicitário 
Para entender as estratégias do mercado da propaganda nos dias de 
hoje aqui no Brasil e no mundo, a ESPM anuncia o curso ‘Criatividade 
Sem Fronteiras’, que será ministrado pelo diretor de criação da 3AW e 
professor de redação publicitária da ESPM, Roberto Sá Filho, o Betão. O 
conteúdo do curso, que faz parte do programa de Educação Continuada 
da ESPM, traz cases reais discutidos a partir de conceitos fundamentais 
do mercado publicitário e com a interação de profissionais atuantes no 
mercado brasileiro e internacional. Ideal para pequenos empresários e 
empreendedores que procuram aprimoramento na comunicação de suas 
empresas, além de profissionais e estudantes das áreas de publicidade. 
Saiba mais em: (www.espm.br).

Otimismo baseado 
em números e na 

capacidade de reação 
do setor automotivo

Em momentos críticos, 
que muitas vezes 
pegam a todos de 
surpresa, um dos 
elementos básicos 
para a sobrevivência 
é a capacidade 
de reinvenção e 
adaptação a novas 
condições 

O mercado de vendas 
e financiamento de 
veículos no Brasil 

também sofreu os impactos 
da pandemia, principal-
mente com as restrições de 
funcionamento das reven-
das, o que fez os resultados 
encolherem bruscamente, 
especialmente no mês de 
abril. Mas, alguns fatores 
já nos permitem voltar a 
olhar com otimismo para os 
números. 

Muitos revendedores, 
mesmo com lojas fechadas, 
souberam olhar ao redor 
e enxergar na evolução 
tecnológica uma chance de 
impedir que suas vendas fos-
sem zeradas. A adaptação se 
deu por meio de ferramentas 
como sites de vendas e até 
mesmo o WhatsApp, além 
de uma novidade que foi a 
cereja do bolo disso tudo: o 
delivery de veículos.

A utilização desses recur-
sos e a gradual reabertura 
das praças em boa parte do 
Brasil já produziram efeitos 
positivos. De acordo com 
os indicadores de financia-
mento de veículos no país, 
o mês de maio registrou 
crescimento de 24% se 
comparado ao mês anterior, 
abril, que foi o período mais 
crítico de queda. 

Avançando um pouco 
mais, junho trouxe resulta-
dos ainda mais animadores: 
42% de crescimento, se 
comparado a maio. Esses 
números nos permitem 
acreditar que a recupera-
ção do setor já começou, 
e de forma muito rápida. 
O financiamento de veícu-
los é um percentual sobre 
os números de venda. Se 
o financiamento está au-
mentando, logo as vendas 
também estão. 

Os números acumulados 
que chegam das montadoras 

mostram isso: no mês de 
junho, foram vendidos mais 
de 120 mil veículos, um cres-
cimento de mais de 116% 
em relação a maio. E o que 
precisamos para continuar 
nessa curva ascendente? 
Existem alguns pilares 
importantes: o primeiro é 
que os bancos e financeiras 
estão e estiveram o tempo 
todo ao lado deste merca-
do. Nunca faltou crédito e 
as instituições dão mostras 
de que estão firmes em seu 
papel nessa retomada. 

Outro pilar é a reabertura 
gradual dos estados, fun-
damental para as praças 
retomarem suas atividades 
econômicas, permitindo que 
os consumidores voltem a se 
movimentar e a realizar suas 
compras. É difícil estimar 
prazos, mas se tudo evoluir 
bem, talvez em 60 dias o 
mercado já consiga regis-
trar novamente resultados 
semelhantes ao do período 
pré-pandemia. 

Para enxergar o copo meio 
cheio (e não meio vazio), 
é preciso ter o cuidado de 
fazer uma análise olhando 
sempre o resultado em 
relação ao mês anterior, e 
não comparar com o mesmo 
período de 2019, quando 
não havia uma pandemia. 
Com o tripé que se baseia 
em apetite do consumidor, 
bancos e financeiras ofere-
cendo crédito e o revende-
dor com estoque, tem-se a 
combinação perfeita para 
essa retomada registrada 
nesses dois últimos meses. 

Sem deixar de destacar 
ainda que empresas en-
volvidas na operação de 
financiamento de veículos 
também desempenharam 
nos últimos meses um papel 
fundamental, se adaptando 
e prestando os serviços de 
forma adequada e inova-
dora, com uso de toda a 
tecnologia disponível para 
evitar ainda mais prejuízos 
em toda a cadeia. 

É desta forma, com oti-
mismo baseado em análises 
cuidadosas e números posi-
tivos, que fica nítido que o 
mercado já está evoluindo 
bem no processo de recu-
peração.

(*) - É diretor comercial da Tecnobank.

Cristiano Dantas (*)

O lucro líquido da Ele-
trobras foi R$ 4,6 bilhões 
no segundo trimestre e o 
Ebitda, sigla para lucros 
antes de juros, impostos, 
depreciação e amortiza-
ção, foi R$ 7,8 bilhões, 
valor 483% maior do 
que o mesmo período de 
um ano atrás. Entre os 
motivos dos bons resul-
tados, segundo a estatal, 
está a queda de 26% de 
despesas de Pessoal , 
Material, Serviços e Ou-
tros (PMSO). “Um dos 
destaques do trimestre 
foi a redução de R$ 592 
milhões em PMSO. 

O resultado, que consi-
deramos uma conquista, 
é fruto de medidas per-
manentes de disciplina 
financeira adotadas nos 
últimos anos e que pas-
saram a fazer parte do 
DNA da empresa”, disse o 
presidente da Eletrobras, 
Wilson Ferreira Junior. 
Influenciaram o resulta-
do as medidas relativas 
aos planos de demissão 
consensual e ao projeto 
Orçamento Base Zero, 
tendo este último, apenas 
no primeiro semestre, re-

A Eletrobras é responsável por 30% da geração de energia 
elétrica do país, o equivalente a 51.301 mega Watts.
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Seis em cada dez empresários do setores de Serviços e Comércio 
esperam queda no faturamento em 2020.
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Outros 14% do setor 
de Serviços esperam 
estabilidade no fa-

turamento, enquanto 25% 
seguem otimistas e acredi-
tam em aumento na soma 
de todas as vendas. 

Já em relação a inves-
timentos, a maioria dos 
empresár ios  do setor 
(58%) espera estabilida-
de. Outros 18% creem em 
diminuição dos investi-
mentos em 2020, e 24% 
em aumento. Quanto à 
inadimplência, 16% espe-
ram diminuição, enquanto 
47% creem que ainda deve 
aumentar em 2020, e 37% 
preveem estabilidade. Em 
relação ao endividamento 
do próprio negócio, 22% 
acreditam em diminuição, 

Agronegócio: 
mais da 
metade das 
exportações 
brasileiras 

As vendas externas do 
agronegócio em julho re-
presentaram 51,2% no valor 
total exportado pelo país, 
somando US$ 10 bilhões no 
mês passado, alta de 11,7% 
em relação ao valor expor-
tado em julho de 2019. 

De acordo com o Boletim 
da Balança do Agronegócio, 
divulgado pelo Ministério da 
Agricultura, as importações, 
por outro lado, tiveram dimi-
nuição de 16,3% atingindo 
US$ 982 milhões em julho. 
O saldo da balança ficou em 
US$ 9 bilhões.

Produtos importantes da 
pauta brasileira de expor-
tação agropecuária tiveram 
considerável aumento de 
volume comercializado: 
soja em grão (+39,4%), 
açúcar (+92,3%), celu-
lose (+35,1%), algodão 
(+64,4%), carne suína 
(+45,0%) e carne bovina 
(+20,9%). As exportações 
de soja em grão chegaram 
a 10,4 milhões de toneladas 
e geraram US$ 3,61 bilhões 
em receitas. A China foi o 
principal país importador 
da soja em grão brasileira, 
registrando aquisições de 
7,9 milhões de toneladas ou 
75,8% da quantidade expor-
tada pelo grão (AI/MAPA).

Setores de Serviços e Comércio 
são os menos otimistas

Seis em cada dez empresários do setores de Serviços e Comércio esperam queda no faturamento em 2020, 
de acordo com a Pesquisa Perspectiva Empresarial da Boa Vista, feita ao longo do 2º trimestre

dade e 26% em diminuição. 
Quanto à inadimplência, 
apenas 4% dos empresários 
da Indústria acreditam que 
haverá diminuição ainda em 
2020. 

Entre empresários do 
setor de Comércio, 28% 
ainda creem em aumento do 
faturamento em 2020. 61% 
estão pessimistas e acredi-
tam em diminuição, e 11% 
em estabilidade. Nos inves-
timentos, a maioria do setor 
crê em estabilidade (57%), 
enquanto 15% esperam uma 
diminuição.

54% dos entrevistados do 
setor de Comércio acredi-
tam que a inadimplência 
aumentará ainda em 2020. 
Fonte: (www.boavistascpc.
com.br).

33% em estabilidade e 45% 
em aumento. 

No caso dos empresários 
do setor da Indústria, são 
26% os que creem em au-
mento no faturamento ainda 

em 2020, ao passo que 23% 
esperam estabilidade e 51% 
acreditam que o faturamen-
to cairá. Em relação a inves-
timentos, 23% acreditam em 
aumento, 51% em estabili-

Lucro líquido da Eletrobras chega 
a R$ 4,6 bilhões no trimestre

presentado uma economia 
de R$ 97 milhões.

“A redução de custos 
é ainda influenciada por 
fatores como redução de 
terceirizados e de aluguéis 
em Furnas. Os custos ope-
racionais também tiveram 
diminuição de R$ 136 
milhões. Outro destaque 
do período foi o indicador 
dívida líquida/Ebitda ajus-
tado em 1,5, reforçando o 
compromisso da empresa 
com a disciplina financei-
ra”, informou a companhia.

A Eletrobras é responsá-

vel por 30% da geração de 
energia elétrica do país, o 
equivalente a 51.301 mega 
Watts. Durante a pandemia, 
a geração da Eletrobras foi 
a mais utilizada, chegando 
a 40% da geração brasilei-
ra entre abril e junho. Na 
transmissão, a empresa 
detém 44,7% do Brasil, 
num total de 71.503 km 
de linhas. A operação de 
transmissão teve os me-
lhores resultados históricos 
de indicadores para um 
primeiro semestre, mesmo 
em meio à pandemia (ABr).

3106-4171
www.netjen.com.br
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Jornal Empresas & Negócios

Estratégia de 
prevenção de fraudes 
para a nova realidade 

Tal qual um automóvel, 
a detecção de transações 
criminosas em uma 
organização deve passar 
por revisões periódicas 
para aumentar sua 
eficiência 

Passados alguns meses 
desde a emergência do 
novo Coronavírus, os 

impactos da crise de saúde 
pública e econômica já são 
notáveis para organizações 
no mundo inteiro. Um deles, 
infelizmente, é o aumento 
significativo na incidência de 
fraudes causada por diversos 
motivos como a disrupção de 
rotinas normais de trabalho 
e a pressão do lado de quem 
sofre os golpes, e a motivação 
financeira de quem comete 
esses atos. 

Seja qual for o motivo, 
movimentos reforçados pela 
pandemia criaram oportuni-
dades para o surgimento de 
novos fraudadores dentro 
das próprias organizações. 
Por outro lado, a situação 
atual criou um campo aberto 
para que os que já praticavam 
estes crimes, que entendem a 
emergência atual como uma 
fonte adicional de renda, o 
que provoca um aumento 
na incidência de fraudes 
externas. 

Temos visto com cada vez 
mais frequência a engenha-
ria social aplicada a fraudes 
contra o consumidor: frauda-
dores se passando por bancos 
e outros tipos de credores, 
o que é extremamente pre-
ocupante, principalmente 
quando pensamos em gru-
pos como consumidores 
seniores. 

Da perspectiva das organi-
zações, a representatividade 
de fraudes também tem 
aumentado, tanto no setor 
privado, em mercados como o 
de saúde, quanto no governo, 
como vimos no caso do Au-
xílio Emergencial no Brasil. 
Tal situação requer um ajuste 
urgente das medidas imple-
mentadas pelo departamento 
de prevenção de fraudes de 
organizações, para garantir 
que as estratégias adotadas 
possam gerar o score neces-

sário para identificar estes 
crimes. 

O score é um sistema de 
modelos para detecção de 
fraudes, utilizadas por or-
ganizações para identificar 
as operações de maior risco 
em seus ambientes transa-
cionais. Para que as análises 
sejam realmente efetivas, no 
entanto, é preciso calibrar os 
pesos de cada um dos crité-
rios usados no score. 

Tal qual a revisão periódica 
de um automóvel, essa cali-
bragem constante é cada vez 
mais crítica - especialmente 
em um momento em que o 
perfil e o comportamento 
de indivíduos muda drasti-
camente e organizações se 
mostram mais frágeis, por 
estarem com seus recursos 
focados em outras tarefas 
igualmente importantes. 

Essa recalibragem frequen-
te do arranjo de scoring deve 
ser feita por todas as empre-
sas que possuem uma estra-
tégia de combate às fraudes, 
em qualquer setor e cenário. 
A avaliação da estratégia da 
organização é analisada e 
ajustes importantes são fei-
tos, gerando benefícios como 
redução de falsos positivos e 
seus consequentes desperdí-
cios de recursos. 

Adicionar estas rotinas 
ao plano de prevenção de 
fraudes tornará as defesas 
da organização ainda mais 
robustas. O retorno finan-
ceiro de uma estratégia de 
combate a fraudes calibrada 
para responder às demandas 
apresentadas pela pandemia 
é bem claro: menor exposi-
ção ao risco e menos perdas 
financeiras. Por outro lado, 
tais ferramentas também per-
mitem proteger a organização 
e seus stakeholders, como 
clientes e cidadãos, de atos 
criminosos em um momento 
desafiador como a crise da 
Covid-19. 

A guerra contra fraudes 
passa por transparência e 
a tecnologia está disponível 
para garantir isso, de formas 
cada vez mais acessíveis. 
O que precisamos fazer é 
utilizá-la. 

(*) - É especialista em prevenção a 
fraudes no SAS América Latina.

Ricardo Saponara (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
A DHL Express, líder mun-

dial de transporte expresso e 
logística, acaba de anunciar 
sua mais recente parceria com 
a Clique Retire, empresa de 
autoatendimento para o varejo, 
para democratizar as opções de 
entrega e vencer os desafios de 
última milha no e-commerce. O 
projeto teve início neste mês na 
capital fluminense e conta com a 
integração dos serviços da DHL 
aos 40 equipamentos de autoa-
tendimento inteligente da Clique 
Retire, instalados no MetrôRio. 

A iniciativa visa apoiar os 
lojistas na oferta de entregas 
mais acessíveis e alinhadas aos 
novos hábitos de consumo. Para 
as lojas virtuais, a entrega das 
encomendas é um grande desafio 
operacional, especialmente na 
cidade do Rio, onde grande parte 
dos moradores de áreas de risco 
têm restrição de acesso a fretes 
ou não possuem endereço postal. 
Outros fatores, como a ausência 
de porteiros ou disponibilidade 
para receber as encomendas, 
também impedem a chegada das 
remessas ao consumidor final.

Cerca de 47% da população do 
Rio têm algum tipo de restrição 
de logística e, em São Paulo, esse 
índice chega a 25%. Pensando 
em como melhorar este cenário, 
a DHL Express passa a oferecer 
a retirada das encomendas nos 
e-Box da Clique Retire. “Os 
clientes que optam por fazer 
compras pela internet prezam 
pela conveniência. Por outro 
lado, ainda existem muitos de-
safios a serem superados na en-
trega de última milha. Buscamos 

um parceiro que nos permite ir 
além das barreira e que agrega 
inclusão e comodidade aos 
consumidores e lojistas. 

Com os lockers da Clique 
Retire, asseguramos que a mer-
cadoria chegue ao destinatário 
com agilidade e garantimos que 
a retirada seja feita no momento 
mais oportuno”, afirma Patricia 
Starling, diretora comercial da 
DHL Express. “Para os e-com-
merces, este é um diferencial 
competitivo para fortalecer 
sua marca perante os clientes 
e incentivar a sustentabilidade, 
uma vez que não há emissão de 
CO2 no trecho de última milha”, 
completa. Gustavo Artuzo, dire-
tor executivo da Clique Retire, 
também acredita que a inovação 
vai beneficiar consumidores 
e lojistas online, e vai além ao 
considerar que a parceria pode 
até mesmo estimular a economia. 
“A plataforma da Clique Retire 
facilita a entrega de tudo o que 
pode ser comprado pela internet 
e que caiba em um terminal de 
autoatendimento. Isso poten-
cializa o atendimento a 75% da 
população do país”, pontua.

Tendo em vista a oportunidade 
de crescimento deste modelo de 
entrega, as empresas destacam 
que a cidade do Rio é o projeto 
piloto da parceria, iniciada com 
10 clientes de e-commerce em 
prospecção. A iniciativa deve ser 
expandida em breve para outras 
regiões do Brasil de acordo com 
a demanda. O plano da Clique 
Retire é ter entre 500 e mil 
lockers instalados pelo país até 
o final de 2020.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MANUEL PARRA FELICISSIMO, profissão: gerante de restaurante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: na Espanha, data-nascimento: 25/01/1949, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Manuel Parra Castaño e de Dolores Mercedes 
Felicissimo. A pretendente: MAGNÓLIA MARIA SOARES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Guaraci, SP, data-nascimento: 30/10/1949, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Melquiades Ferreira Soares e de Beatriz Maria Soares.

O pretendente: ADRIANO FRANCISCO PANCERA, profissão: ajudante de serviços 
diversos, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-
nascimento: 16/10/1984, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Waldemar Jose Pancera e de Regina Helena Francisca da Silva. O pretendente: 
VICTOR JUNIOR DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: 
nesta Capital, SP, data-nascimento: 23/09/2000, residente e domiciliado em Penha de 
França, São Paulo, SP, filho de Rita de Cassia Santos.

O pretendente: RAPHAEL AUGUSTO CARDENA, profissão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 25/12/1993, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Aparecido Antonio 
Cardena e de Marly Augusta Moreira Cardena. A pretendente: BRUNA GABRIELLE 
DE LIMA BERENGUEL, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 22/09/1994, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Sergio Henrique Berenguel e de Selma Soledade Lima.

O pretendente: CHARRYE DOMINGUES JÚNIOR, profissão: médico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 13/02/1993, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Charrye Domingues 
e de Roseli Collonhese de Sá Domingues. A pretendente: ANA CLÁUDIA TEIXEIRA 
FERREIRA, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em Campinas, SP, 
data-nascimento: 14/07/1993, residente e domiciliada em Paraná, PR, filha de Josino 
Alves Ferreira e de Roseli Teixeira Ferreira.

O pretendente: RICHARD GOVERNA LEÃO DE SANTANA, profissão: corretor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
27/07/1992, residente e domiciliado em Itaquera, São Paulo, SP, filho de Jonson Leão de 
Santana e de Rosemeire Governa Leão de Santana. A pretendente: MARIANA VIEIRA 
DA ANUNCIAÇÃO, profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Itaquera, SP, data-nascimento: 19/05/1993, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Tomaz Pereira da Anunciação e de Eunice Vieira de Araujo.

O pretendente: CRISTIANO FIUZA DE TOLEDO, profissão: auditor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/01/1976, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mauro Fiuza de Toledo e de Maria Muniz de Toledo. 
A pretendente: MARINEIDE DA SILVA NUNES, profissão: consultora de vendas, estado civil: 
solteira, naturalidade: em São José da Laje, AL, data-nascimento: 23/03/1981, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Luiz Nunes e de Maria Iraci da Silva.

O pretendente: JOZIMAR DE JESUS SANTOS, profissão: instalador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Vitória do Mearim, MA, data-nascimento: 14/12/1959, resi-
dente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Maria de Jesus Santos. A pretendente: 
LUSINETE MARIA DA SILVA, profissão: consultora de vendas, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Buique, PE, data-nascimento: 18/10/1959, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Justo Jerônimo da Silva e de Maria Rita da Silva.

O pretendente: RAFAEL ROZAS DALERA, profissão: gerente de E - commerce, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 07/03/1989, re-
sidente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Pinto 
Dalera e de Regina Teresa Rozas Dalera. A pretendente: PRISCILA DOS SANTOS 
NORONHA, profissão: comunicôloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Ibirapuera, SP, data-nascimento: 15/12/1989, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Sergio Rodrigues Noronha e de Mônica Goretti dos 
Santos Noronha.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA MOREIRA, profissão: engenheiro civil, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
28/08/1995, residente e domiciliado em Itaquera - São Paulo, SP, filho de Edvaldo 
da Silva Moreira e de Mara de Oliveira Moreira. A pretendente: LETÍCIA COSENZA 
BUENO, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Mariana, SP, data-nascimento: 27/11/1995, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Marco Antonio Bueno e de Simone Cristina 
Cosenza Bueno.

O pretendente: RICARDO TADEU CALABRIA JUNIOR, profissão: empresário, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
27/08/1985, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ricardo 
Tadeu Calabria e de Guiomar Aparecida Calabria. A pretendente: KEYTY RODRIGUES 
GARCIA DE ARAUJO, profissão: ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nascimento: 10/10/1987, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Manoel Dantas de Araujo e de Mercedes 
Rodrigues Garcia de Araujo.

O pretendente: ALECSI MONTANARI DOS SANTOS, profissão: empresário, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 04/06/1985, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Alecsi dos 
Santos e de Ondina Montanari. A pretendente: MARCELA DE OLIVEIRA PORTO 
FARIA, profissão: analista de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 14/09/1990, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Julio Cesar Faria e de Gislaine de Oliveira 
Barbosa Porto Faria.

O pretendente: RAFAEL ALFONSO RIVERO, profissão: chefe de aviação, estado 
civil: divorciado, naturalidade: na Venezuela, data-nascimento: 12/09/1972, residente 
e domiciliado em Atlanta, Estados Unidos da Ammérica, filho de Rafael Segundo 
Rivero e de Beatriz Josefina Hernandez Gonzalez. O pretendente: EDY LINCOLN 
RIGHETTI NAZARIO DE FREITAS, profissão: promotor de eventos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/06/1997, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Evailson Nazario de Freitas 
e de Helena Iara Righetti da Cunha.

O pretendente: LEONARDO SEIÇA RIBEIRO, profissão: cozinheiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: nesta Capital, Liberdade, SP, data-nascimento: 08/07/1998, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jorge Ribeiro e de Márcia 
Seiça Correia Ribeiro. A pretendente: IRIS XAVIER PACHECO, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/11/1977, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Wanderley Pacheco e de 
Idalicia Maria Xavier Pacheco.

O pretendente: ANTONIO AUGUSTO DOS REIS, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 22/06/1981, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Geraldo da Silva 
Reis e de Ivone Donha Reis. A pretendente: TATIANE SOUSA COÊLHO, profissão: ana-
lista de produtos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, 
data-nascimento: 18/07/1985, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Valmir Coêlho e de Abenilda Sousa Coêlho.

A profissão de palestrante é tam-
bém uma questão de aprendizado e 
desenvolvimento. Assim como qual-
quer outra, a diferença dos ofícios 
tradicionais está na especialidade do 
tema trabalhado e também na oratória, 
mas é necessário buscar formas de 
ampliar ainda mais o conhecimento 
e abrir o leque para novas opções e 
estratégias de crescimento nessa área.

Pensando nisso, Alexandre Slivnik, 
que é vice-presidente da Associação 
Brasileira de Treinamento e Desen-
volvimento, em parceria com Leandro 
Correia, especialista em marketing, 
criaram o programa Legacy. Os encon-
tros têm como objetivo levar insumos 
para profissionais dessa área encon-
trarem o melhor caminho para trilhar 
como palestrantes de sucesso e mais 
do que isso, levar uma mensagem que 
possa impactar vidas.

“Ser palestrante requer um grande 
trabalho de base, algum conheci-
mento de marketing e pensamento a 
longo prazo. Não existe uma fórmula 
mágica, o essencial é criar o próprio 

Ser palestrante requer um trabalho 
de base, conhecimento de marketing e 

pensamento a longo prazo.
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No varejo restrito – 
que exclui os ramos 
automotivo e de ma-

teriais de construção –, a 
projeção também diminuiu, 
passando de 6,3% para 4,7%. 
As estimativas têm como 
base os dados positivos da 
pesquisa divulgada pelo 
IBGE. A menor adesão ao 
isolamento social tem sido 
um dos principais fatores 
para a recuperação gradual 
do setor. 

De acordo com o presi-
dente da CNC, José Roberto 
Tadros, outro ponto positivo 
nesse processo de retomada 
da economia são os progra-
mas adotados pelo governo, 
como o auxílio emergencial. 
“O coronavoucher ajudou a 
recompor, ainda que par-
cialmente, a capacidade 
de consumo da população, 
comprometida pela queda de 
rendimentos, em decorrên-
cia do agravamento da crise 
no mercado de trabalho”.

O volume de vendas no va-

A menor adesão ao isolamento social tem sido um dos principais 
fatores para a recuperação gradual do setor.
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CNC reduz para 6,9% projeção 
de queda no varejo em 2020

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) revisou de 9,2% para 6,9% a previsão de retração no 
volume das vendas no varejo ampliado, em 2020

pela mudança do hábito de 
consumo da população ou 
aqueles autorizados a fun-
cionar ao longo da pandemia 
apresentam nível maior de 
faturamento, em compa-
ração com os resultados 
registrados antes do surto 
da doença: hiper e super 
e minimercados (+11%), 
móveis e eletrodomésticos 
(+14%) e lojas de materiais 
de construção (+16%).

De acordo com cálculos 
da CNC, entre o início da 
pandemia do novo Coro-
navírus, em março, e julho, 
os prejuízos do comércio 
com a crise alcançaram 
R$ 286,4 bilhões. Porém, 
desde o pico, em abril (R$ 
77,4 bilhões), o setor tem 
apresentado perdas menos 
intensas. Os prejuízos de 
julho, por exemplo, somam 
quase R$ 10 bilhões a menos 
do que o volume registrado 
em junho (R$ 45,6 bilhões 
contra R$ 54,6 bilhões) - 
(Gecom/CNC).

rejo avançou 8%, em relação 
a maio. “Com o crescimento 
do segmento de hiper e su-
permercados ao longo dos 
últimos meses, na média, o 
volume de receitas do varejo 
já retornou ao nível pré-pan-
demia”, indica o economista 
da CNC responsável pelo 
estudo, Fabio Bentes. No 
conceito ampliado, hou-
ve evolução ainda maior 
(+12,6%). Contudo, apesar 

do crescimento, o volume de 
vendas dos 10 segmentos do 
varejo ampliado se encontra 
4,5% abaixo da média verifi-
cada no início do ano.

Na comparação com o 
período anterior à Covid-19, 
a maioria dos segmen-
tos ainda acumula perdas, 
destacando-se vestuário e 
calçados (-45%) e livrarias 
e papelarias (-43%). Por ou-
tro lado, ramos impactados 

Programa para palestrantes 
que querem ganhar espaço no mercado

A conjuntura dessa área atualmente 
é muito promissora, muitas empresas 
contratam esses profissionais com 
objetivo de motivar os colaboradores 
e levar insights que podem promover 
maior eficiência, qualidade no trabalho 
além de motivar a equipe. Mas para 
fazer isso é importante ser um pales-
trante eficiente, com uma posição de 
importância neste meio. 

“Quando pensamos nessa carreira, é 
fundamental colocar em mente que o 
sucesso também significa retorno finan-
ceiro, isto é: o valor do seu trabalho deve 
corresponder à qualidade e onde você 
pretende chegar”, revela Slivnik. Ale-
xandre ressalta que todas as informações 
apresentadas no programa são baseadas 
em sua experiência em palestras, aliada 
ao conhecimento que Leandro adquiriu 
nos bastidores desse setor. 

“O Legacy tem o propósito de formar 
mensageiros de alta performance e ser 
uma das melhores porta de entrada 
para uma nova carreira”, finaliza. Para 
mais informações, acesse (www.1ega-
cy.com.br).

método sem perder a singularidade. 
O Legacy surgiu para compartilhar 
conhecimento dos bastidores deste 
cenário e, com isso, acreditamos que 
é possível tomar as decisões para 
crescer”, relata Slivnik.

Existem inúmeras estratégias e cada 
pessoa pode se reconhecer mais em 
uma do que em outra, mas de todas as 
formas, é importante explorar todas 
as opções para criar a própria técnica. 
Segundo os criadores, o intuito não é 
oferecer uma solução completa, mas sim 
um background que ajude a solucionar 
questões relacionadas ao ato de palestrar.

DHL Express e Clique Retire se 
unem para o e-commerce
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Abertura comercial não 
é o mesmo que inserção 

nas cadeias globais

Quando se trata da 
inserção no mercado 
internacional, o 
pensamento tem que 
estar voltado para 
uma via de mão 
dupla

Atualmente não tem 
sentido uma nação 
querer atuar auto-

nomamente no mundo, 
minimizando seus relacio-
namentos comerciais com 
outros países por meio de 
barreiras protecionistas 
que acabam inibindo o de-
senvolvimento. Por conta 
disso, as visões mais libe-
rais defendem a abertura 
comercial ampla e irrestrita 
ao comércio internacional, 
como forma de desenvolver 
o país e inseri-lo nas chama-
das cadeias globais de valor.

Entretanto, embora os 
objetivos desejados se-
jam válidos, os resultados 
de uma simples abertura 
comercial podem ser ne-
fastos, haja vista que tal 
procedimento pode anular 
a oportunidade de uso de 
nossas potencialidades e 
promover a exacerbação 
de nossas deficiências como 
país. Para que um produ-
to qualquer seja lançado 
no mercado internacional 
existem vários aspectos 
que devem ser levados em 
conta, ponderados e, na me-
dida do possível, adequados 
de modo a viabilizar sua 
entrada e aceitação.  Isso 
vale nos dois sentidos da 
abertura comercial, tanto 
para exportação como para 
importação. 

Ao liberar a entrada de 
forma ampla, um país pode 
perder a oportunidade de 
possuir localmente toda 
uma cadeia de valor im-
portante na geração de 
emprego e renda, além de 
comprometer seu poder de 
decisão. Como exemplo, 
se tirarmos uma foto da 
situação atual do Brasil em 
termos de relacionamento 
comercial com outros paí-
ses, o que vemos é uma pau-
ta de importação composta 
majoritariamente por itens 
com alto valor agregado e 
uma pauta de exportação 
onde os maiores valores se 
encontram em produtos 
primários e em produtos 
semimanufaturados.

Uma abertura ampla, 
geral e irrestrita tende a 
aprofundar a situação atual, 
privilegiando ainda mais a 
saída de produtos primários 
e a entrada de produtos 
de alto valor agregado, 
reduzindo cada vez mais 
a oportunidade de agregar 
valor localmente. Assim, 
fica patente que para obter 
a real inserção do Brasil nas 
cadeias globais de valor, é 
necessário que haja atuação 
em diversas variáveis e não 
simplesmente na ponta da 
alfândega, como, por exem-
plo, por meio de reduções 
de impostos.

O Brasil possui, entre suas 
riquezas, um bem de que 
poucos países dispõem que 
é o seu mercado consumi-
dor dos diversos níveis de 
produto: bens de capital, 
bens de consumo durável 
e bens de consumo em 
geral, além de serviços e, 
para adequar o processo de 
inserção no mercado inter-
nacional, o primeiro ponto 
seria o uso inteligente desse 
mercado interno. O poder 
de compra da população 
de um país é um patrimônio 
do Estado e, esse “poder 
de compra” deve ser usado 
como moeda de troca.

Cabe acrescentar que o 
termo “abertura comercial” 
não é adequado, pois, de 
um modo geral, as pes-
soas associam a abertura 
comercial à facilitação das 
importações, fato que se 
baseia em práticas que não 
deram certo no passado 
e que permanecem vivas 
na memória até de quem 
não viveu naquela época: 
o importado é melhor ou o 
importado é mais barato.

Por esse motivo, o termo 
abertura deve ser substi-
tuído por algo como aper-
feiçoamento do modelo de 
comércio internacional, 
de modo a promover a 
inclusão desde as maté-
rias primas mais simples 
aos bens de capital mais 
sofisticados incluindo, de 
forma escalonada, os bens 
semimanufaturados, par-
tes, peças, componentes, os 
bens de consumo, os bens 
de consumo duráveis e por 
fim aqueles itens de alto 
valor agregado e elevado 
conteúdo tecnológico.

Adicionalmente, quando 
se trata da inserção no 
mercado internacional, o 
pensamento tem que estar 
voltado para uma via de mão 
dupla, onde o potencial de 
compra de nosso mercado 
para os itens importados 
deve ser “oferecido” em 
troca de oportunidades de 
exportação dos itens aqui 
fabricados. Agindo assim, 
decisões unilaterais devem 
ser substituídas por acordos 
bilaterais ou multilaterais. 

A implantação deve ser 
gradual e planejada, com 
a adoção concomitante de 
ações que permitam explo-
rar melhor os pontos fortes 
e reduzir ou suprimir os 
pontos fracos. Investimen-
tos para produção no Brasil 
devem ser estimulados ou 
incluídos nas moedas de 
troca. Para tanto, todos os 
fatores de produção e de 
comercialização devem ser 
ponderados e não apenas as 
condições comerciais mo-
mentâneas e ou possíveis 
compensações tarifárias. 

É necessário que sejam 
planejadas as necessárias 
salvaguardas para resguar-
dar os interesses nacionais, 
assegurando o suprimento 
futuro e garantindo a auto-
nomia de decisão, principal-
mente nos aspectos ligados 
à capacitação tecnológica, 
à engenharia, à capacida-
de fabril e a continuidade 
operacional dos processos 
envolvidos. Cabe assim, 
identificar nichos para o 
estabelecimento de priori-
dades por meio da análise 
de uma matriz que conside-
re potencial x criticidade x 
valor envolvido, para que 
as medidas possam ser di-
mensionadas e distribuídas 
no tempo para que sejam 
aplicadas e produzam os 
resultados esperados.

Concluindo, é impor-
tante ter em mente que, 
qualquer que seja a ação a 
ser adotada, toda a análise 
envolvida deve considerar 
a envoltória país, de modo 
a obter a melhor solução 
global para cada caso. So-
mente assim será possível 
obter a inserção do Brasil 
nas cadeias globais de valor 
como protagonista e não a 
participação como simples 
coadjuvante. A abertura 
sem critério pode ser o 
golpe de misericórdia no 
desenvolvimento tecnoló-
gico e industrial do Brasil.

(*) - É Professor e Coordenador 
Acadêmico da FGV e Diretor de 

Petróleo, Gás Natural, Bioenergia e 
Petroquímica da ABIMAQ.

Alberto Machado Neto (*)
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Tecnopar Administradora S.A.
CNPJ nº 53.854.394/0001-01 - NIRE 35.300.104.692

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição na sede da Companhia, localizada no Município de São Bernardo do
Campo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato, nº 101, Centro, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 relativos
ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2019. Os referidos documentos poderão ainda ser disponibilizados em versão digital aos
acionistas que assim o requererem por meio do seguinte e-mail da administração da Companhia: assembleia.tecnopar@mangels.com.br.
São Bernado do Campo, 13 de agosto 2020.

Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 02.07.2020 às 11hs, Sede Social, na Avenida Marginal Direita do Tiete, 800, São Paulo. Presenças: 
Todos os membros. Mesa: Presidente - Francisco Salvador Canato, Secretário - Marco Aurélio de Barros Montenegro. 
Deliberações Aprovadas: 1) Homologar o pedido de demissão formulado pelo Diretor Renato Guazzelli, em 
4.06.2020, por razões pessoais e de saúde, conforme carta de demissão; 2) Consignar um voto de agradecimento ao 
ex Diretor Renato Guazzelli, pelos relevantes prestados à sociedade; 3) Eleger para compor a Diretoria da sociedade, 
em substituição ao Diretor renunciante com mandato até 20/02/2021, o Sr. Marcelo Vital Beliato, brasileiro, casado, 
gerente, RG nº 34.909.914-5 e CPF/MF 280.661.228-45, residente em Barueri/SP; 4) Declara o Diretor ora eleito, 
presente a reunião, a inexistência de qualquer impedimento legal para o exercício do cargo para o qual foi eleito, bem 
como aceita o cargo para os qual foi eleito é, desde já investido no mesmo, dispensada a lavratura de termo de posse. 
5) Designar para o cargo de Diretor Presidente Francisco Salvador Canato. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
02.07.2020. Francisco Salvador Canato, Renato Guazzelli, Marco Aurélio de Barros Montenegro, Masahiro Hara e 
Marcelo Vital Beliato. JUCESP 300.780/20-5 em 10.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

A pandemia mudou o cená-
rio econômico do mundo 
todo. No Brasil, desde 

março as empresas tiveram um 
choque de realidade quando gran-
de parte das empresas se viu obri-
gada a mandar funcionários para 
casa. Muitas anteciparam férias, 
enquanto outras improvisaram 
formas para que os colaborado-
res trabalhassem em casa. Mas 
a conta chegou logo e se viram 
obrigadas a investir num modelo 
de home office capaz de evitar 
uma crise de grandes proporções. 

Desde então, o investimento 
em serviços em nuvem só au-
menta. Na opinião de Adriano 
Filadoro, diretor-presidente da 
Online Data Cloud, a pandemia 
fez com que os líderes reavalias-
sem rapidamente as estratégias 
de negócios, especialmente 
porque a nuvem se tornou 
“obrigatória” para empresas de 
todos os tamanhos acelerarem 
sua transformação digital. 

“Todo esse movimento de 
transformação digital permite 
que as lideranças das empresas 
encontrem modelos de negó-
cios mais criativos, servindo 
como uma alavanca estratégica. 

A nuvem se tornou “obrigatória” para empresas de todos os 
tamanhos acelerarem sua transformação digital.

Pandemia disparou demanda 
por serviços em nuvem

A pandemia fez com que os líderes reavaliassem rapidamente as estratégias de negócios, especialmente 
porque a nuvem se tornou “obrigatória” para empresas de todos os tamanhos acelerarem sua 
transformação digital

É hora de repensar prioridades 
e alocação de recursos, além 
de renovar a infraestrutura 
de TI para solucionar gargalos 
recentemente identificados. 

Vale ressaltar que, embora me-
didas restritivas comecem a per-
der força no mundo todo, muitas 
empresas percebem vantagens 
adquiridas com o trabalho remoto 
devidamente estruturado. Nesse 
sentido, provedores de nuvem 
oferecem muitas ferramentas e 
sistemas, incluindo suporte para 
recuperação de desastres - o que 
aumenta a autossuficiência das 
empresas”, avalia Filadoro. 

Fato é que multicloud é o novo 

normal. Embora o aumento e o 
deslocamento de cargas de tra-
balho e aplicativos para a nuvem 
fosse uma solução rápida e sen-
sata sob pressão, as empresas 
têm sentido necessidade de uma 
estratégia de nuvem genuína, 
que leve em conta a governança 
de custos e a otimização da carga 
de trabalho. 

“As organizações que melhor 
se adaptam ao cenário atual são 
aquelas que veem a TI como 
um parceiro na criação de va-
lor. O uso de múltiplas nuvens 
representa maior flexibilidade, 
inovação e inclusive confor-
midade regulatória. Trata-se 
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Banco Cifra S.A. - CNPJ 62.421.979/0001-29 - NIRE 35300036646
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 15.05.2020

Data, hora, local: 15.05.2020, 8hs, na sede social do Banco Cifra S.A., Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
1.830, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10° andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, São 
Paulo/SP. (“Companhia”). Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma 
do disposto no artigo 124, § 4º, Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), por estar presente o único acionista da Companhia, 
Banco BMG S.A. (“Banco BMG”). Publicações: Em conformidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da 
Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social 
encerrado em 31.12.2019, foram publicados no DOESP, em edição de 14.02.2020, nas páginas 59 a 60, e no jornal 
Empresas e Negócios, em edição de 14.02.2020, na página 13. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Marco An-
tonio Antunes e secretariados por Flavio Pentagna Guimarães Neto. Ordem do Dia: I - Em AGO, exame e discus-
são a respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e 
do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (ii) da desti-
nação dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31.12.2019; (iii) da fi xação da remune-
ração anual e global dos administradores da Companhia; e (iv) da reeleição dos membros da Diretoria Executiva da 
Companhia; e II - Em AGE, exame e discussão a respeito da ratifi cação da utilização, pela Companhia, do Comitê de 
Pessoas e Remuneração instituído pelo Banco BMG para todas as instituições fi nanceiras e instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil que compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco BMG. Deliberações: O 
acionista presente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reser-
vas, o que segue: I. Em AGO: 1. Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, 
as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2019. 2. Consignar que a Companhia apurou lucro no exercício social encerrado em 31.12.2019, no valor de 
R$ 48.963.490,58, o qual terá a seguinte destinação: (i) o montante de R$ 19.000.000,00, o qual deduzido do Impos-
to de Renda Retido na Fonte corresponde ao montante de R$ 16.150.000,00, atribuído ao pagamento de juros sobre 
o capital próprio ao acionista da Companhia, conforme aprovado na Reunião de Diretoria da Companhia realizada 
em 30.12.2019 e ora ratifi cado, será destinado integralmente à amortização de prejuízos acumulados da Companhia; 
e (ii) o montante de R$ 29.963.490,58 serão destinados à amortização de prejuízos acumulados da Companhia. 3. 
Consignar a renúncia dos membros da administração da Companhia ao recebimento de remuneração no exercício so-
cial de 2020. 4. Aprovar a reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com 
prazo de mandato de 3 anos, o qual se encerrará na data da realização da AGO que deliberar sobre as contas e de-
monstrações fi nanceiras do exercício social a ser encerrado em 31.12.2022, permanecendo em seus cargos até a in-
vestidura dos novos eleitos: (i) Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em 
São Paulo/SP, RG 7.669.530 SSP/SP, CPF/ME 002.975.098-96, na qualidade de Diretor Presidente; (ii) Eduardo Ma-
zon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG 20775312 
SSP/SP, CPF/ME 275.484.158-00, na qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca; e (iii) Flavio Pentagna Gui-
marães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo/SP, RG MG 
-117.32642 SSP/MG, CPF/ME 076.934.666-90, na qualidade de Diretor Sem Designação Específi ca, todos com ende-
reço comercial em São Paulo/SP, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, 14º andar, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição. 5. Os Diretores Executivos, ora reeleitos, declaram sob as penas da lei que 
não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação crimi-
nal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e 
que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública, ou a propriedade, e apresentaram os documentos comprobatórios de atendimento das con-
dições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A. e na regulamentação vigente, em es-
pecial na Resolução n° 4.122/12 do CMN. Cada um dos Diretores Executivos tomará posse no cargo após homologa-
ção de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. II. Em AGE: 6. Ratifi car a utilização, pela Companhia, do Comitê de 
Pessoas e Remuneração instituído pelo Banco BMG para todas as instituições fi nanceiras e instituições autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil que compõe o conglomerado fi nanceiro do Banco BMG. Encerramento: 
Nada mais a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marco Antonio Antunes - Presidente; e Flavio Pentagna Gui-
marães Neto - Secretário. Acionista Presente: Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon). Di-
retores Reeleitos: Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon e Flávio Pentagna Guimarães Neto. Confere com a ori-
ginal lavrada em livro próprio. Marco Antonio Antunes - Presidente, Flavio Pentagna Guimarães Neto - Se-
cretário. JUCESP nº 287.587/20-4 em 06.08.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Em meio a tantas transformações, 
80% dos consumidores revelaram que a 
pandemia mudou a forma como veem o 
mundo. O que ele compra e a forma como 
ele vê as marcas também está diferente: 
63% deles irão olhar o comportamento de 
uma empresa durante a Covid-19 antes de 
comprar seu produto e 62% dizem que os 
produtos e serviços que antes pensavam 
que eram importantes não são mais. 

Essas constatações fazem parte do estudo 
“Covid-19 Mindset: A colisão de questões 
- Segunda Onda”, produzido pela Fleishma-
nHillard, por meio de sua área de pesquisa 
True Global Intelligence. O levantamento foi 
realizado em sete países (Estados Unidos, 
Reino Unido, China, Coreia do Sul, Itália, 
Alemanha e Canadá), entre 8 e 19 de junho. 

“As marcas mais do que nunca precisam 
ser autênticas e vivenciarem os seus valores. 
Mostrar comprometimento em fazer o certo 
com compaixão, colocando as pessoas em 
primeiro lugar e demonstrando paciência e 
empatia enquanto os consumidores procu-
ram recuperar seu próprio senso de controle, 
deverá ser o caminho a ser seguido pelas 

marcas que quiserem conquistar os consumi-
dores”, explica Alessandro Martineli, diretor 
geral da FleishmanHillard Brasil. 

Consumidores e funcionários vão exigir 
que os líderes da empresa usem a pandemia 
para repensar mais do que apenas expec-
tativas financeiras e desafios imediatos, 
será necessário haver uma nova conver-
sa, baseada em valores. Nesse sentido: 
responsabilidade compartilhada (58%), 
sacrifício compartilhado (58%) e valores 
compartilhados (46%) deverão ser as di-
retrizes para as empresas se posicionarem 
e resolver questões sociais. 

O estudo também avaliou o sentimento 
das pessoas em relação ao cenário atual. O 
medo de que as restrições sejam reduzidas 
muito rapidamente e possam causar um 
aumento na taxa de infecção está presente 
em 71% dos participantes. Além disso, 56% 
veem as pessoas ao seu redor como mais 
perigosas do que antes (dado versus a 
primeira pesquisa realizada em abril 26%). 

A expectativa de quando tudo voltará é 
de 50% dos entrevistados, em comparação 
ao mesmo estudo realizado em abril, o 

número dobrou. O tempo em que a vida 
levará a ser normalizada aumentou para 7 
meses e meio, contra 4 meses e meio do 
primeiro levantamento. 

Quando questionados sobre as expec-
tativas de melhora, piora ou permanecer 
igual de oito diferentes situações como 
saúde, emprego e relacionamento, apenas 
23% dos entrevistados acreditam que sua 
qualidade de vida geral será melhor nos 
próximos seis meses. Relacionamento com 
família e a amigos é o item com maior otimis-
mo de melhora entre os entrevistados, com 
29%. Situação financeira é o ponto em que 
os consumidores estão mais pessimistas, 
34% acreditarem em uma piora. 

“É interessante observar que o estudo foi 
realizado em sua grande parte em países 
em que as restrições estão mais brandas 
e os casos de certa forma controlados, e 
mesmo assim, as pessoas não se sentem 
seguras e nem estão otimistas em reto-
mar rotinas como tínhamos antes”, diz 
Alessandro. O estudo completo pode ser 
baixado pelo link (http://bit.ly/33Js1Er). 
(AI/FleishmanHillard).

Pesquisa avalia o comportamento do 
consumidor pós pandemia

Inpar Projeto 98 SPE Ltda.
CNPJ/ ME: 09.153.916/0001-56 - NIRE 35.221.766.480

Ata da Reunião de Quotistas realizada em 13 de agosto de 2020
Aos 13/08/2020, às 15:30 h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Araújo Tibério; Secretário: Mário Tibúrcio 
Tibério. Deliberações Unânimes: (i) Restou aprovada com fundamento no artigo 1.082, incisos I e II, do Código Civil em vigor, a redução do 
capital social da sociedade, passando o mesmo de R$ 1.940.000,00 para R$ 954.000,00 para absorver as perdas irreparáveis verificadas 
até o exercício encerrado em 31/12/19. Após isso, procederá a restituição aos quotistas do valor ora reduzido; (ii) Nova redação da 
Cláusula Sexta do Contrato Social: “Cláusula Sexta - O capital da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 954.000,00, 
dividido em 954.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: (i) P2 Participações Ltda. 
possui 667.800 quotas, no valor nominal individual de R$ 1,00, totalizando a participação de R$ 667.800,00; e (ii) Tibério Construções 
e Incorporações S.A. possui 286.200 quotas, no valor individual de R$ 1,00, totalizando a participação de R$ 286.200,00.” Nada mais.

Tibério - Inpar Projeto 133 SPE Ltda.
CNPJ/ME n° 09.433.991/0001-70 - NIRE n° 35.222.118.562

Ata da Reunião de Quotistas realizada em 13 de agosto de 2020
Aos 13/08/2020, às 10:30 h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Araújo Tibério; Secretário: Mário Tibúrcio 
Tibério. Deliberações Unânimes: (i) Restou aprovada com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil em vigor, a redução 
do capital social da sociedade, passando o mesmo de R$ 3.900.000,00, para R$ 672.000,00 com restituição aos quotistas do valor 
ora reduzido; (ii) Nova redação da Cláusula Sexta do Contrato Social: “Cláusula Sexta - O capital da Sociedade, totalmente subscrito 
e integralizado, é de R$ 672.000,00, dividido em 672.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os 
sócios: (i) SPE Aziz Participações e Empreendimentos S.A. possui 463.680 quotas, no valor nominal individual de R$ 1,00, totalizando 
a participação de R$ 463.680,00; (ii) Viver Incorporadora e Construtora S.A. - Em recuperação judicial possui 6.720 quotas, no valor 
individual de R$ 1,00, totalizando a participação de R$ 6.720,00; e (iii) Tibério Construções e Incorporações S.A. possui 201.600 quotas, 
no valor individual de R$ 1,00, totalizando a participação de R$ 201.600,00.” Nada mais.

Inpar Projeto 33 SPE Ltda.
CNPJ/ME n° 08.675.636/0001-45 - NIRE n° 35.221.245.765

Ata da Reunião de Quotistas realizada em 13 de agosto de 2020
Aos 13/08/2020, às 09:30 h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Araújo Tibério; Secretário: Mário Tibúrcio 
Tibério. Deliberações Unânimes: (i) Restou aprovada com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil em vigor, a redução 
do capital social da sociedade, passando o mesmo de R$ 4.140.000,00 para R$ 877.000,00, com a restituição aos quotistas do valor 
ora reduzido; (ii) Nova redação da Cláusula Sexta do Contrato Social: “Cláusula Sexta - O capital da Sociedade, totalmente subscrito 
e integralizado, é de R$ 877.000,00, dividido em 877.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os 
sócios: (i) SPE Aziz Participações e Empreendimentos S.A. possui 605.130 quotas, no valor nominal individual de R$ 1,00, totalizando 
a participação de R$ 605.130,00; (ii) Viver Incorporadora e Construtora S.A. - Em recuperação judicial possui 8.770 quotas, no valor 
individual de R$ 1,00, totalizando a participação de R$ 8.770,00; e (iii) Tibério Construções e Incorporações S.A. possui 263.100 quotas, 
no valor individual de R$ 1,00, totalizando a participação de R$ 263.100,00.” Nada mais.

Tibério - Inpar Projeto Residencial  Ernesto Igel SPE Ltda.
CNPJ/ME n.º 08.698.230/0001-88 - NIRE 35.221.297.234

Ata da Reunião de Quotistas realizada em 13 de agosto de 2020
Aos 13/08/2020, às 11:30 h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Araújo Tibério; Secretário: Mário Tibúrcio 
Tibério. Deliberações Unânimes: (i) Restou aprovada com fundamento no artigo 1.082, incisos I e II, do Código Civil em vigor, a redução 
do capital social da sociedade, passando o mesmo de R$ 14.033.436,00 para R$ 778.000,00 para absorver as perdas irreparáveis 
verificadas até o exercício encerrado em 31/12/19. Após isso, procederá a restituição aos quotistas do valor ora reduzido; (ii) Nova redação 
da Cláusula 5.1 do Contrato Social: “5.1 - O capital da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 778.000,00, dividido em 
778.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: (a) Even Construtora e Incorporadora S.A. 
possui 272.300 quotas, totalmente subscritas e integralizadas, no valor individual e nominal de R$ 1,00, totalizando a participação de R$ 
272.300,00, correspondentes a 35% do capital social da Sociedade; (b) Viver Incorporadora e Construtora S.A. - Em Recuperação Judicial, 
possui 272.300 quotas, no valor individual e nominal de R$ 1,00, totalizando a participação de R$ 272.300,00, correspondentes a 35% 
do capital social da Sociedade; e (c) Tibério Construções e Incorporações S.A., possui 233.400 quotas, no valor individual e nominal de 
R$ 1,00, totalizando a participação de R$ 233.400,00, correspondentes a 30% do capital social.” Nada mais.

Inpar Projeto 92 SPE Ltda.
CNPJ/ME: 09.153.894/0001-24 - NIRE 35.221.766.544

Ata da Reunião de Quotistas realizada em 13 de agosto de 2020
Aos 13/08/2020, às 14:30 h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Araújo Tibério; Secretário: Mário Tibúrcio Tibério. 
Deliberações Unânimes: (i) Restou aprovada com fundamento no artigo 1.082, incisos I e II, do Código Civil em vigor, a redução do capital 
social da sociedade, passando o mesmo de R$ 5.000.000,00, para R$ 54.000,00 para absorver as perdas irreparáveis verificadas até o 
exercício encerrado em 31/12/19. Após isso, procederá a restituição aos quotistas do valor ora reduzido; (ii) Nova redação da Cláusula 
Sexta do Contrato Social: “Cláusula Sexta - O capital da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 54.000,00, dividido 
em 54.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: (i) P2 Participações Ltda. possui 37.800 
quotas, no valor nominal individual de R$ 1,00, totalizando a participação de R$ 37.800,00; e (ii) Tibério Construções e Incorporações 
S.A. possui 16.200 quotas, no valor individual de R$ 1,00, totalizando a participação de R$ 16.200,00.” Nada mais.

Tibério - Inpar Projeto Residencial Guarulhos SPE Ltda.
CNPJ/ME: 04.522.000/0001-02 - NIRE: 35.216.957.019

Ata da Reunião de Quotistas realizada em 13 de agosto de 2020
Aos 13/08/2020, às 13:30 h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Araújo Tibério; Secretário: Mário Tibúrcio 
Tibério. Deliberações Unânimes: (i) Restou aprovada com fundamento no artigo 1.082, incisos I e II, do Código Civil em vigor, a redução 
do capital social da sociedade, passando o mesmo de R$ 4.560.579, para R$ 998.000,00 para absorver as perdas irreparáveis verificadas 
até o exercício encerrado em 31/12/19. Após isso, procederá a restituição aos quotistas do valor ora reduzido; (ii) nova redação da 
Cláusula 5.1 do Contrato Social: “5.1 - O capital da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 998.000,00  dividido em 
998.000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: (a) Even Construtora e Incorporadora S.A. 
possui 499.000 quotas, totalmente subscritas e integralizadas, no valor individual e nominal de R$ 1,00, totalizando a participação de R$ 
499.000,00; (b) Tibério Construções e Incorporações S.A., possui 299.400 quotas, no valor individual e nominal de R$ 1,00, totalizando 
a participação de R$ 299.400,00; e Viver Incorporadora e Construtora S.A. - Em Recuperação Judicial, possui 199.600  quotas, no valor 
individual e nominal de R$ 1,00, totalizando a participação de R$ 199.600,00.” Nada mais.

de uma nova era de inovação 
nos negócios, já que uma das 
virtudes da multicloud é des-
bloquear agilidade, eficiência 
e economia de custos sem 
precedentes”, diz o executivo. 

De acordo com o relatório 451 
Research, 57% das grandes em-
presas estão expandindo suas 
opções com uma abordagem de 
nuvem híbrida - o que implica 
no uso de data center local e 
instalações de nuvem privada 
e serviços externos. A migração 
para a nuvem representa uma 
fonte de crescimento para esse 
mercado e um forte motivo para 
expandir a capacidade do data 
center. 

Na opinião de Filadoro, esses 
dados refletem como as empre-
sas estão pensando em termos 
de infraestrutura, contando com 
um aumento progressivo de 
serviços baseados em nuvem. 
“É possível aumentar funções 
da rede virtual privada (VPN) 
e videoconferência sem que 
seja necessário fazer grandes 
mudanças na rede. Essa é uma 
forte tendência, acelerada agora 
pela pandemia”. Fonte: (https://
www.onlinedatacloud.com.br).
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Matéria de capa

“Alguns falham 
porque começam 
com muito pouco 

dinheiro, outros 
porque não tem 

plano de negócios, 
nem pesquisa, 

não precificaram 
as coisas 

adequadamente, 
mas o que mais 

me preocupa 
são aqueles que 
falham por não 

reconhecerem ou 
aceitarem suas 

fraquezas e não 
buscarem ajuda de 

outras pessoas. 

São Paulo, sexta-feira, 14 de agosto de 20206

Lucas Atanazio Vetorasso (*) 

Segundo, estou escrevendo para vocês, pequenos e médios 
empresários que se veem em situações diversas, perdidos 
em meio ao mar tempestuoso que é o mercado. Você está 

nessas situações? Prossiga que eu vou tentar te ajudar. Frequen-
temente alguns desafios são parte natural da criação e do início 
de um negócio. Você sabia que mais de um terço dos negócios 
fecham as portas nos dois primeiros anos? São motivos variados. 

Alguns falham porque começam com muito pouco dinheiro, 
outros porque não tem plano de negócios, nem pesquisa, não 
precificaram as coisas adequadamente ou falharam em incluir 
todos os fatores necessários ao determinar os preços, mas o que 
mais me preocupa são aqueles que falham por não reconhecerem 
ou aceitarem suas fraquezas e não buscarem ajuda de outras 
pessoas. É por isso que é importante respirar fundo, reorientar 
e não desistir. Não perca a paixão e a motivação que o fizeram 
iniciar seu negócio em primeiro lugar. Vamos lá: 

1Identifique o problema - Oh, gênio. É básico né? Por 
que ainda não fez então? Sua empresa pode estar sofrendo por 
vários motivos e você nem sabe quais são. Há necessidade de 
identificá-los especificamente e não de forma genérica. Talvez um 
concorrente ou vários tenham entrado no mercado e conquistado 
uma fatia que tenha atingido seu faturamento.

Pode ser que você não tenha acompanhado as mudanças de 
mercado. Outro dia, recebi no escritório, um empresário para 
se consultar sobre suas dificuldades e o problema era mais sim-
ples do que parecia. Simples de se identificar, porém difícil de 
tirar os vícios de gestão e aplicar. Em resumo, o empresário da 
área de alimentação estava vivendo junto a dinossauros e não 
percebia que o ego o forçava no mantra “sempre foi assim, pra 
que mudar agora?”. 

Sem delivery, sem aplicativos, sem ambientação, sem mídias 
sociais, sem parte dos clientes. Ou seja, o primeiro passo é 
identificar quando seus lucros diminuíram e as vendas caíram. 
Determinar a questão e aceitá-la é metade da batalha. Mas agora 
sem focar nos problemas, parta para a solução deles. 

2Entenda seu mercado-alvo e cliente ideal - Quanto 
mais você souber sobre o mercado-alvo e o cliente ideal, melhor 
será capaz de entender onde deve concentrar seus esforços, as 
necessidades e os pontos problemáticos que seu produto ou ser-
viço pode resolver para os clientes, o comportamento de compra 

Antes que você venha com a réplica: “Ah, mas isso é básico, todos deviam saber”. Pois é, amigo sabe-tudo, mas nem todos sabem. Vamos 
colocar as coisas em seus devidos lugares. Primeiro, este artigo é voltado a empresas que estão com dificuldades, barcos afundando. 

dos clientes-alvo e desenvolva uma estratégia que seja adequada 
para seu negócio. Como assim? Amigo, quem quer tudo, nada tem. 

Eu vejo muitos empresários passando por dificuldades absurdas 
pelo simples fato de não entenderem o mercado. Você já levantou, 
por exemplo, quais dos seus produtos e serviços compõem, verda-
deiramente, o seu core business? Vamos lá. Você tem 50 produtos 
no mix e, destes, apenas 15 representam 80% do seu faturamento.
Então quer dizer que os outros 35 produtos juntos representam 
apenas 20% do faturamento? Calma, mais uma tentativa. 

Então o ticket médio destes outros produtos, os de baixa repre-
sentatividade, é muito mais baixo, deve ser por isso, certo? Não, 
eles não vendem muito bem mesmo. Voilà. Amigo, eu sei que você 
quer ampliar as coisas, eu sei. Mas se o momento é de dificuldade, 
inteligência e criatividade vão te fazer sair dessa. Mas é preciso tirar 
o ego da frente. Agora é hora de focar naquilo que te dá retorno. 

3Reduza custos e priorize o que você paga - Para 
manter seus negócios abertos, é provável que você precise cortar 
a gordura. Isso reflete na sua vida pessoal também, viu amigão, 
mas comece cortando despesas desnecessárias. 

Não pense, como a maioria, que Marketing e Publicidade estão 
na bolsa de despesas desnecessárias, ok? Não estão e falaremos 
disso no próximo item. Mas, por agora, observe as áreas em que 
você pode cortar custos, como despesas de viagem, serviços 
públicos, contas mensais, renegocie formas de pagamento com 
seus fornecedores, entre outros. 

O último lugar em que você desejará cortar custos são as pessoas.
Exceto por mão de obra ociosa (sim, muitas empresas contam 
com cargos que não somam em nada e poderiam ser executados 
pelo próprio empresário), se você se encontrar em uma situação 
difícil, é o seu time que pode fazer com que saia dessa. 

4Atualize seu posicionamento de marca - Como sempre 
falo, voltamos ao antropocentrismo. Não existe venda passiva. 
Tem de existir atração. O cliente e suas necessidades tem que ser 
colocados em primeiro plano. Colocar as necessidades de seus 
clientes em primeiro lugar é uma maneira de garantir o sucesso. 
Se você estiver dando a seus clientes o que eles precisam, eles 
não precisarão procurar em outro lugar. Se você não tem certeza 
do que seu cliente deseja, pergunte! 

Compreenda completamente o que seu cliente espera e informe-
-o por que você é a melhor escolha para fornecê-lo. Construa 

S.O.S.: SeiS 
MAneirAS de 
SAlvAr Seu 
negóciO AnteS 
que ele feche 
AS pOrtAS

MercAdO

Freepik

autoridade, faça sua marca se comunicar com seu público-alvo. 
Tem que existir desejo, seja pelo que for. Ninguém compra com 
foco técnico, é sempre passional. Entenda isso. Troque de agência, 
faça o que for preciso, mas fuja do mais do mesmo. 

Se precisar, mude todo seu posicionamento de marca. “Ah, 
mas foi meu sobrinho que fez quando trabalhava na gráfica, há 
45 anos”. Meu amigo, sai dessa. Se atualize. Crie páginas, vídeos. 
Nunca foi tão barato chegar ao seu público, mas, para isso, você 
deve fazer direito. 

5Amplie os canais de venda - Não existe mais venda 
passiva. A concorrência é direta, indireta, transversal, vertical, 
horizontal. O que são canais de 
venda? Vamos lá, de forma sim-
ples. Vamos voltar ao exemplo 
de alimentação. Antigamente, 
você abria a porta do seu res-
taurante e esperava o cliente, 
certo? Qual o canal de venda 
aqui? Passivo, venda de salão. 

Hoje, o restaurante atua com 
venda de salão dividida em 
Executivo e Self Service (dois 
públicos diferentes), Delivery 
por telefone, Aplicativo Próprio 
de Delivery, Aplicativo Market 
Place de Delivery (só aqui são, 
pelo menos três ou quatro), 
WhatsApp, Mídias Sociais, 
Convênios com empresas, com 
hospitais, até com outros res-
taurantes se o poder de compra 
aumenta. 

Enfim, se o cara quer vender, 
vende até areia no deserto. Mas 
tem que se mexer. Em nosso 
tempo, abrir as portas e ficar 
esperando cliente é suicídio 
comercial. 

6Trabalhe mais - Esqueça as férias este ano. Quebre pelo 
menos um dos 3 cartões de crédito e levante do sofá. Ninguém 
vai fazer mais do que você por sua empresa. Ninguém. Se houver 
dificuldades, trabalhe mais. Diminua sua qualidade de vida por 
um tempo, mas trabalhe com diligência. Já vi muito capitão sentar 
e ficar olhando o navio afundar. Não seja fraco assim. Lute até 
o fim. Mas lute de maneira inteligente. Fale o que for preciso. 

Por falar em capitães e navios, pode ser que você precise mudar 
a rota das coisas. Se suas estratégias, abordagens e comunicações 
não estão funcionando, reflita sobre isso. Mas reflita rapidamente. 
O mercado pede que decisões sejam tomadas de forma rápida. 
Mas não tenha medo de realizar pequenas mudanças. 

Lembro de uma história de Tony Robbins na qual ele dizia 
sobre como começou a jogar golfe. No início, ele jogava as bolas 
bem longe do alvo. Uma, duas, dez tentativas e o alvo sempre 
distante. Após diversas tentativas e grande irritação, seu instrutor 
disse algo de uma simplicidade tamanha, mas também de muita 
inteligência. Você não está errando por metros como pensa. Você 
está errado por milímetros. 

Você não erra no trajeto da bola, você erra na forma que bate 
nela. Ajustando poucos milímetros na forma em que o taco pega na 
circunferência da bola, ela corrige completamente seu trajeto. Por 
isso, lembre-se, poucos ajustes podem fazer grandes diferenças. 

Bom, são apenas dicas, mas espero que possam ajudá-lo neste 
momento. Saiba que você é capaz de mudar a sua situação. Fé e luta! 

(*) - É CEO do Grupo ATNZO e Imortal da Academia Brasileira de Escritores, pos-
sui mais de 1.400 franquias em sua carteira de clientes (www.atnzo.com.br).
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Recuperação de 
impostos: um aliado 

para equilibrar o caixa

A recuperação de 
tributos pode ser uma 
saída para equilibrar 
o caixa de muitas 
empresas

Principalmente aquelas 
que se mantiveram fora 
de operação durante a 

quarentena, mas precisaram 
manter os pagamentos de 
seus custos fixos. Garantido 
pela legislação brasileira, o 
direito à Recuperação de 
Crédito Tributário é assegu-
rado a empresas de qualquer 
porte. Entre as tratativas que 
possibilitam aliviar as contas 
num momento de crise como 
o que estamos vivendo é o 
pagamento a fornecedores 
utilizando esses créditos. 

Neste caso, a inteligência 
tributária entra como uma 
aliada para o atual momento. 
Na prática, os três impostos 
mais comuns na recuperação 
de crédito são ICMS, PIS e 
Cofins. Para empresas usu-
árias do software de gestão 
da SAP, é preciso construir 
uma rotina customizada no 
sistema para tratar os encar-
gos devidos e aqueles que são 
recuperáveis. 

Este processo ocorrerá em 
duas etapas: uma manual 
para a extração das informa-
ções, e outra automatizada 
por meio de sistemas que 
consolidam e enviam os 
dados ao fisco. Para ambos 
serviços são indicados a 
busca de uma empresa es-
pecializada e que detenha 
conhecimento do acesso às 
informações e sistemas es-
pecíficos para a organização 
dos dados e envio ao fisco. 

O primeiro passo, mais 
importante e que requer es-
pecial atenção, é a extração 
da informação dentro do sof-
tware de gestão. Trata-se de 
um dado que está fragmenta-

do nas notas de entrada, de 
saída e no conteúdo contábil 
e, portanto, precisa ser levan-
tado manualmente de acordo 
com as regras específicas de 
cada empresa, conforme suas 
operações e seu segmento de 
atividade. 

O cuidado, neste caso, 
é confiar no prestador de 
serviço que está acessando a 
base de informações. A partir 
dessa estratificação, os dados 
são aportados em sistemas 
que consolidam todas as 
informações exigidas para a 
geração do arquivo que será 
entregue ao fisco. 

Sucessivamente este pro-
cesso é repetido, porém com 
o cuidado de considerar o que 
foi extraído anteriormente e, 
ao processar a informação, 
reconhecer o que foi deferi-
do e gerar um novo arquivo 
consistente para uma nova 
recuperação. 

Muitas empresas descon-
sideram a busca por esse 
benefício adquirido porque 
imaginam que o fisco possa 
detectar alguma informação 
que gere infração e autuação. 

Porém, uma vez que os 
dados estão organizados num 
sistema de gestão e feita a 
correta extração e envio 
aos órgãos competentes, é 
possível conseguir um alívio 
financeiro num momento de 
queda brusca no faturamen-
to, como muitas empresas 
sofreram, e ainda estão, 
desde o início da pandemia 
do Coronavírus, e até mesmo 
manter a empresa susten-
tável ao longo do tempo 
previsto para os reflexos 
desta crise. 

Vale a pena apostar neste 
direito adquirido. 

(*) - É líder de Tecnologia da Focus 
IT, consultoria especializada em 

serviços SAP, suporte, sustentação 
e fornecimento de soluções 

complementares 
(www.focusit.com.br). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

todos estão preparados para lidar 
com a oscilação do mercado. 

Nesse modelo de aplicação o 
investidor não consegue prever 
quanto será o rendimento a lon-
go prazo, já que diversos fatores 
podem influenciar os valores dos 
ativos como a taxa de juros, o PIB, 
o desempenho das empresas e a 
expectativa do mercado. Porém, 
a rentabilidade na renda variável 
pode ser maior para quem souber 
como atuar dentro das aplicações. 

Entre os tipos de investimentos 
em renda variável mais conhecidos 
estão os fundos multimercado, 
ações, cotas, fundos imobiliários, 
derivativos (contratos que podem 
ser negociados na bolsa), ETFs 
(Exchange Traded Funds, fun-
dos de índices) e commodities 
(moeda, ouro, outros). Os inves-
timentos em renda variável são 
de longo prazo pois, as empresas 
só existem para dar ganhos bem 
maiores que o CDI. 

Em momentos de crise como a 
pandemia, a bolsa pode ter gran-
de volatilidade e as ações podem 
perder valor antes de se recompor 
e voltar a subir, porém, precisam 
de um tempo necessário para isso. 

Para aqueles que pretendem 
investir em bolsa de valores, é pos-
sível criar estruturas de proteção 
para defender a carteira de inves-
timento, caso o mercado mude de 
direção. A mesa de operações em 
renda variável da WFlow é premia-

A rentabilidade pode ser maior para quem souber como atuar dentro das aplicações.
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Dicas para quem 
pretende investir em 

fundos de renda variável
Com a taxa básica de juros rendendo 2,25% ao ano, os investidores estão revendo a carteira e buscando 
novas alternativas para não perderem dinheiro na renda fixa

da por realizar esse procedimento. 

“Quem pretende investir em ren-
da variável precisa, antes de tudo, 
buscar informação e acompanhar 
a movimentação do mercado. A 
possibilidade de ganho é maior 
nesse tipo de aplicação, porém, o 
investidor deve saber como agir 
para evitar possíveis perdas ao lon-
go do caminho”, afirma Paulo Saad, 
sócio da WFlow - escritório Private 
credenciado à XP Investimentos. 

Todo fundo possui um documen-
to chamado regulamento, nele é 
possível conferir todas as regras e 
informações sobre o fundo antes 
de realizar a compra. Além de 
consultar o regulamento do fundo, 
é importante identificar o perfil 
investidor e definir os objetivos 
financeiros antes de começar 
nessa modalidade. “É necessário 
ter uma diversificação na carteira 
para diminuir os riscos e manter 

o equilíbrio nas aplicações. Des-
sa forma, o risco de perder todo 
o dinheiro em uma única ação é 
reduzido”, ressalta Saad. 

Ao investir em um determinado 
fundo de investimento também é 
necessário pagar uma taxa de ad-
ministração para auxiliar a equipe 
por trás da operação. Nas corretoras 
o investidor pode encontrar uma 
variedade de fundos de diferentes 
empresas, ao contrário dos que são 
oferecidos pelo banco. 

“Há diversas oportunidades para 
quem pretende investir em fundos 
de investimentos, mas é preciso 
respeitar o perfil do investidor, 
investir o percentual definido de 
acordo com cada perfil e operar 
com um dinheiro que não precisa de 
liquidez. Fonte e mais informações: 
(https://www.linkedin.com/in/
paulo-sad-34b37237/?originalSub
domain=br).




