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Não é de hoje que as pessoas me perguntam qual é o melhor mo-
mento para contratar o serviço de um psicólogo. Tem idade? Situação 
de vida? Será que terapia é para mim? Esses são questionamentos que 
costumam surgir para os que ainda não experimentaram as vantagens 
deste tipo de serviço. Sim, terapia é um serviço que deve ser contratado 
como outro qualquer. Bom, se você está se perguntando se terapia é 
para você, a minha dica será sempre um sonoro "sim". Terapia é para 
qualquer pessoa, de qualquer idade.    

Será que terapia é para mim?  

Acredite: um dos caminhos para deixar seu orçamento saudável 
pode estar justamente nas compras! Fala sério: quem é que não 
gosta de ter um dinheirinho extra na carteira? Seja qual for a quan-
tia, grana a mais é algo que costuma ser sempre bem-vindo, seja 
qual for a situação. Quando se fala sobre este assunto, é comum 
já pensar em algumas sugestões clássicas, como vender itens que 
você não usa mais, aproveitar seu tempo extra para trabalhar como 
freelancer ou cortar gastos não essenciais do orçamento.   

Cupom de desconto e cashback
A geração X e os baby boomers ainda muito ativos viveram a transição 

do analógico para o digital – após ouvirem LPs e singles (compactos), 
passaram ao CD, download e streaming. Antes se correspondiam por 
carta, depois telex, fax, e-mail (que ainda persiste), SMS e mais re-
centemente, através de múltiplas plataformas que atendem a vários 
perfis. As gerações X e Y nasceram em uma época em que a internet 
não só havia sido inventada, mas já era efetivamente o meio primário 
de conexão com o próximo e com o mundo. Aos integrantes da Z fica 
até difícil explicar que existia outra maneira de se relacionar.   

Boas maneiras digitais

LuckyCom/reprodução

Negócios em Pauta

Inglês para Contadores
A Fecap está lançando o curso on-line 'English for Ac-

counting', que tem como público-alvo Contadores, Audi-
tores e estudantes de Contabilidade. O mercado espera 
um contador multifuncional, que aprimore as habilidades 
sociais juntamente com o conhecimento técnico, e seja 
profundamente fluente em Língua Inglesa para realizar 
negociações. E que não somente devem analisar e examinar 
os demonstrativos contábeis, mas também compreender as 
áreas de investimento, seguro, administração do capital de 
giro e empreendedorismo. Saiba mais: (http://www.fecap.br/
curta-duracao/english-for-accounting/).    Leia a coluna 
completa na página 3
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Evento online convida participantes a 
repensar automação industrial

@A Siemens Infraestrutura e Indústria mostrará ao mer-
cado a automação industrial do futuro com o evento 

Virtual Factory Automation Tour, que será realizado nos 
dias 09 e 10 de setembro, de forma 100% digital. Sob o tema 
“Conecte-se ao futuro da automação”, o evento mostrará 
aos participantes como tornar a produção mais flexível, 
escalonável e inteligente, usando inovações e tecnologias 
como Edge Computing, digitalização aliada à padronização, 
conectividade e localização, sistemas e softwares totalmente 
integrados ao chão de fábrica. Para mais informações sobre 
o evento, acesse: www.siemens.com.br/fatour.   Leia a 
coluna  completa na página 2

Divulgação/AI Siemens

Há quem diga que a pandemia 
veio para mudar coisas que 
realmente precisavam de 
ajustes.

Mas, analisando algumas situações 
esta afirmação faz muito sentido. É 

o exemplo dos processos comerciais das 
empresas. O que antes era feito pessoal-
mente, perdendo horas em trânsito, reu-
niões, encontros, agora foi otimizado em 
suas versões online, abrindo um leque de 
novas possibilidades para o setor. 

 
É o que comenta o diretor comercial da 

Winov, Miguel Zavilinski. “Antes da pande-
mia nós estávamos acostumados a trabalhar 
em um processo de agendamento de visitas 
presenciais para apresentar a empresa, 
viagens para São Paulo, e agora isso tudo é 
feito de uma forma completamente virtual. 

A forma de atuação agora, nos permite 
atingir clientes sem limites geográfico, o 
que antes fazíamos cadenciado em agendas 
presenciais, um a um, tinha uma morosida-
de e lentidão enorme no desenvolvimento 
do processo comercial, além de altos inves-
timentos em geral”. 

 
No Brasil, 28% das organizações B2B 

aumentaram seu uso de vendas digitais, 
o maior aumento de todos os canais de 
vendas. É o que diz uma recente pesquisa 
do LinkedIn, sobre o cenário de vendas 
no país em 2020. Mas, apesar do número 
crescente, a mudança para o formato digital 
pegou muitas empresas de surpresa e a 
adaptação ao novo modelo de trabalho foi 
o maior desafio. 

“Tivemos um período, no início da pan-
demia, de adaptação e conscientização do 
time, de que agora seria dessa nova forma 
o trabalho. Acho que o maior desafio foi 
realmente esta rápida adaptação para o 
novo normal”, destacou Miguel. Porém, 

Saiba como adaptar seu time 
comercial ao novo jeito de trabalhar

apesar da dificuldade inicial muitas empre-
sas organizaram sua rotinas e continuaram 
seus negócios. 

 
O cenário apresentado na pesquisa do 

LinkedIn também apontou que 59% dos 
líderes B2B acreditam que seu novo mo-
delo é tão eficiente quanto ou mais do que 
as vendas tradicionais e 69% dizem que 
adotarão esta nova realidade comercial 
para além do próximo ano. 

“Esse novo modelo tem sido excelente 
para nós. Agora nós podemos atingir o clien-
te em qualquer lugar, com uma velocidade 
muito maior, produtividade e a velocidade 
de prospecção aumentou no mínimo 300% 
em nossas estimativas feitas no mês de julho. 

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

 
Além das estratégias citadas, Miguel 

comentou que a rotina do time passou a 
funcionar melhor com atividades especí-
ficas, criadas para executar as tarefas do 
dia a dia, agora, de um jeito digital. 

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

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

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

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

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

• Diário de tarefas do dia, para melhor 
acompanhamento de todas as ações;

• CRM: deve estar sempre impecável, com 
todas as informações pertinente aos 
negócios atualizadas.

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

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

HuMANIzAçãO E INTEgRAçãO

MOTIvOS PARA ADOTAR A 
gAMIFICAçãO NO “NOvO NORMAL”
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Tivemos um período, no início 
da pandemia, de adaptação e 
conscientização do time, de que 
agora seria dessa nova forma 
o trabalho. Acho que o maior 
desafio foi realmente esta rápida 
adaptação para o novo normal. 

Combustível mais caro
Os preços da gasolina e do diesel 

estão mais caros desde sexta-feira 
(21). O aumento de 6% para a gasoli-
na e de 5% para o diesel, se refere ao 
valor vendido para as distribuidoras 
a partir das refinarias. Segundo a 
Petrobras, o valor final nos postos 
para os motoristas vai depender 
do mercado, já que cada posto tem 
sua própria política de preços, sobre 
os quais incidem impostos, custos 
operacionais e de mão de obra.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/motivos-para-adotar-a-gamificacao-no-novo-normal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-a-24-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-22-a-240-08-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sera-que-terapia-e-para-mim/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-pais-nao-ensinaram-boas-maneiras-digitais-a-escola-tambem-nao-e-agora/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-o-cupom-de-desconto-e-o-cashback-vao-deixar-sua-carteira-no-verdinho/
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OpiniãO
As empresas e o 

desafio da recuperação

A debilidade 
financeira das 
empresas é 
progressiva à medida 
que a suspensão 
das atividades e o 
isolamento social vão 
aumentando o tempo 
de duração. 

O caso de um empreen-
dedor que comprou 
uma loja em shop-

ping center, fez reforma 
no início do ano, adquiriu 
estoque, abriu as portas em 
fevereiro com expectativa 
de sucesso e desde a me-
tade de março até hoje foi 
obrigado a fechar as portas 
é exemplo dramático de um 
negócio rumando à falência 
e levando junto a poupança 
de uma vida inteira. 

Conto esse caso, verda-
deiro, porque ele simboliza 
uma situação que, em dife-
rentes proporções, atingiu 
milhões de empresas bra-
sileiras, de todos os portes: 
micros, pequenas, médias 
ou grandes. Duas marcas 
típicas desta pandemia são 
a ignorância científica sobre 
o vírus e a incerteza sobre 
o fim do isolamento. Todo 
o cenário é grave e, com 
poucas exceções, debilitou 
as finanças de empresários, 
empregados, autônomos, 
estudantes e famílias.

Toda organização eco-
nômica – seja ela uma em-
presa com fins lucrativos, 
instituição filantrópica, 
clube social, condomínio, 
hospital, igreja, escola ou 
qualquer unidade que re-
úne fatores de produção 
(matérias-primas, trabalho, 
capital e iniciativa empreen-
dedora) – é uma empresa. 
Podem mudar os objetivos, 
os propósitos e a finalidade 
lucrativa ou não, todas têm 
problemas técnicos e cien-
tíficos similares. Em larga 
medida, a vida de uma famí-
lia tem problemas parecidos 
com os das empresas.

Nas organizações que vão 
à falência, como também 
nas finanças pessoais, em 
geral o fracasso é resultado 
de uma sequência de pro-
blemas e erros. É raro ver 
uma empresa bem-sucedida 
trilhar o caminho do fracas-
so em tempo curto. Quase 
sempre, é uma longa estrada 
de equívocos. Neste ano 
de 2020, a exceção à regra 
tem causa na pandemia, no 
isolamento social, na proi-
bição de abrir as portas do 
negócio, na parada brusca 
das atividades e na perda ou 
redução de receita e renda 
familiar.

A surpresa e a agressiva 
transmissão do vírus joga-
ram o mundo em uma freada 
profunda, sem chance de 
planejamento e prepara-
ção. A incapacidade de 
prever o fim do isolamento 
e as incertezas decorrentes 
continuam danificando os 
negócios, as empresas e os 
trabalhadores, pois a queda 
nas receitas, na produção e 
nos salários pegou a todos, 
pessoas jurídicas e pessoas 
físicas. Começando o segun-
do semestre, quem conse-
guiu se manter respirando 
tem o desafio de encontrar 

a estratégia adequada e 
executá-la com eficiência 
para tentar se reerguer. 
Proponho que pensemos em 
um plano com quatro eixos.

Eixo 1 – Ambiente Ex-
terno. Desenhar o ambien-
te externo à organização ou 
à família, listar como o ce-
nário era antes e como está 
agora, fazer comparação 
e identificar as diferenças 
entre o antes e o depois da 
pandemia. É importante ter 
um diagnóstico bem elabo-
rado para entender o quadro 
geral do ambiente externo 
e seus agentes principais: 
o cliente, o fornecedor, o 
concorrente, o governo, o 
mercado e as perspectivas 
econômicas.

Eixo 2 – Estrutura Or-
ganizacional. Fazer um 
raio X da estrutura econô-
mica e financeira da orga-
nização (ou família) sobre 
ativos, passivos, estrutura 
de capital, financiamen-
tos, potencial de vendas, 
produtividade, geração de 
caixa, processo operacional, 
margem de lucro (ou de 
poupança, para as famílias). 
Com esses elementos iden-
tificados, é importante ela-
borar orçamento com base 
zero (como se a empresa 
nascesse hoje), de forma 
realista e compatível com 
as condições do mercado 
onde atua.

Eixo 3 – Estratégias 
de Recuperação. Se uma 
pessoa é atropelada e dá 
entrada em um hospital, o 
médico adota um protoco-
lo: primeiro, salvar a vida; 
segundo, salvar o órgão; 
terceiro, salvar a função. Ou 
seja, a prioridade é salvar a 
vida do paciente para, em 
seguida, salvar os órgãos e, 
depois, salvar as funções. 
É mais ou menos a mesma 
coisa para salvar as finan-
ças de uma organização 
empresarial ou familiar. A 
estratégia deve incluir as 
principais medidas e opera-
ções capazes de recuperar o 
negócio e sobreviver.

Eixo 4 – Plano de Ação. 
Na sequência dos eixos an-
teriores, elaborar um plano 
com as ações necessárias, 
descrição operacional de 
cada uma, responsável, 
data de início e data de 
conclusão. Para cada ação, 
o responsável deve ter um 
roteiro de tarefas e seguir 
o caminho de executar, 
avaliar, revisar, corrigir, 
concluir. Mas, importante: é 
preciso trabalhar e executar 
tudo com método, discipli-
na, ordem e rigor nas fases 
de diagnóstico, de planeja-
mento e de execução.

É um momento difícil e 
não há milagres nem cami-
nho curto. Reerguer uma 
organização abalada pela 
crise, assim como superar 
uma crise financeira fami-
liar, é um processo árduo e 
trabalhoso, que exige sen-
sibilidade para entender a 
realidade, inteligência para 
planejar e eficiência para 
executar. 

Por fim, vale um exercício 
intelectual que responda a 
uma pergunta: o que apren-
demos com essa crise?

(*) - Economista, é reitor da Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

Falência ou sucesso do 
sistema educacional

Dinamara P. Machado (*)

Gostaria de pedir a sua ajuda 
para construirmos nossa re-
presentação social acerca do 

nível organizacional, do sentido de 
progresso e da hegemonia política e 
econômica dos aparentemente ricos 
e dominantes no desenvolvimento da 
sociedade.

Nunca é tarde demais para lembrar 
que precisamos analisar a hegemonia 
do ambiente educacional oriundo de 
uma esfera política e econômica. Pre-
cisamos de nossos filhos e netos em 
qual escola? Uma escola com ou sem 
identidade, mas que possui apostila, 
um exemplo em vídeo desconexo de 
sua realidade, que tem uma placa que 
identifica com determinado grupo? Ou 
uma escola, que reconhece os nossos 
pelo nome, que sabe o motivo de levar 
uma criança para explorar na copa 
de árvore e inspirar na superação de 
obstáculos no futuro?  

A nível organizacional, o acompa-
nhamento das preferências de consu-
mo de famílias por status produziu o 
sistema educacional que conhecemos 
na sociedade hodierna. A escola do 
TER precisa dar espaço para escola 
do SER. Todavia, o julgamento precisa 
transcender as paredes da filosofia e 
perceber que o modelo preconizado 
e que a pandemia refutou a escola do 
SER, pois essa a curto prazo não tem 
subsídios econômicos para manter os 
diferentes profissionais que acolhem os 
nossos para terem lembranças eternas.

Equalizar o sistema educacional 
transcende as campanhas das mídias 
“de compre no mercado local”, pois 
reflete as carências de um país com 
seu sistema educacional. Sistema 
educacional cunhado culturalmente 
para valorizar o externo, aquele quase 
impossível, mas que cede para co-
munidades algumas bolsas e faz seu 
trabalho social. Continuando na nossa 
representação do sistema educacional, 
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preender que cultura se altera com 
o tempo, que o início de rodízio de 
estudantes, medição de temperatura, 
tapetes X ou Y, são paliativos quando 
do retorno para os lares em transportes 
coletivos, da convivência dos pais com 
outras pessoas (...).

E ainda não podemos esquecer em 
nossas vidas a relatividade que desen-
volvemos diante da complexidade do 
sistema educacional. Quando paramos 
para pensar, que a escola do bairro, da 
Professora X, com sólida formação, 
que consegue ter em seu quadro pro-
fessores de distintas épocas e que os 
estagiários são compreendidos como 
aprendizes e ajudantes, em tempos 
de pandemia, fica à mercê dos con-
glomerados econômicos com capital 
aberto. E que esse estudante oriundo 
da escola elitizada ainda ocupará o 
espaço na universidade pública, afinal 
passou uma vida acadêmica destinado 
para manutenção do status quo.

Todas estas questões, devidamente 
ponderadas, nos fazem refletir acerca 
da falência ou sucesso do sistema 
educacional.

(*) É diretora da Escola Superior de Educação do 
Centro Universitário Internacional Uninter.

As experiências em educação em tempos de COVID-19 são uma demonstração que a determinação dos 
objetivos do lado nefasto do neoliberalismo atua mesmo para os resilientes

AI/Uninter

News@TI 

‘Melhores Empresas para Trabalhar’

@Pelo sexto ano consecutivo a Ânima Educação, uma das princi-
pais organizações educacionais particulares de ensino superior 

do País, foi eleita uma das 10 Melhores Empresas para Trabalhar em 
Minas Gerais , segundo o Great Place to Work (GPTW), consultoria 
global que apoia organizações a obter melhores resultados por meio 
de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação. Com cerca 
de 900 colaboradores, a empresa investe cada vez mais em capacita-
ção, projetos de bem-estar e acompanhamento de vida e carreira dos 
seus educadores e educadoras (forma como são chamados todos que 
trabalham no Ecossistema da companhia).

CambioReal usa plataforma da Infobip para 
atender clientes via WhatsApp

@A CambioReal, fintech que trabalha na operação de envio de di-
nheiro do Brasil para o exterior, usa a plataforma Conversations 

da Infobip, uma das maiores empresas de mensageria do mundo, 
para atender clientes pelo WhatsApp. Por meio dessa solução omni-
channel, a empresa tira dúvidas, resolve problemas transacionais e 
envia documentos pelo app. A solução encontrada foi a plataforma de 
contact center da Infobip, o Conversations. Trata-se de um programa 
em nuvem que permite que a CambioReal gerencie todas as intera-
ções com seus clientes de um único lugar, mantendo o histórico das 
conversas, e também seu contexto, em um único lugar. Além disso, 
é uma plataforma com diversos certificados de segurança, em que os 
atendimentos podem programar respostas automáticas caso sejam 
acionados fora do horário de expediente.

Modelos inteligentes de gestão do trânsito

@A Pumatronix, empresa que atua no desenvolvimento de produtos, 
softwares e sistemas de tecnologia e inovação para o trânsito, 

criou um equipamento capaz de impulsionar o desenvolvimento 
de modelos inteligentes para a gestão do tráfego. Com lançamento 
previsto para novembro, a ITSCAM 600 já está operando em alguns 
pontos estratégicos de grandes capitais. É considerada uma câmera 
inteligente, porque permite o desenvolvimento de aplicações para a 
captura e processamento de imagens utilizando inteligência artificial 
com diferentes tipos de conectividade. A Smartcam está habilitada 
para a tecnologia 4G e vem preparada para a tecnologia 5G, além de 
possuir GPS e Wi-Fi (www.pumatronix.com).

Plataforma digital de gestão de despesas e 
incentivos

@A Sodexo Benefícios e Incentivos acaba de lançar o Sodexo Multi. 
A solução permite às empresas disponibilizar aos seus funcionários 

carteiras digitais pré-pagas. O Sodexo Multi foi criado para gestão de 
despesas corporativas e para pagamento de bônus e premiação, permi-
tindo praticidade, eficiência, com o encurtamento de processos ao reunir 
diversos serviços em uma plataforma única. O cadastro do funcionário 
pode ser ativado de forma online e sem análise de crédito. Para o ges-
tor, a tecnologia da Sodexo permite simplificar os processos da área 
de recursos humanos ao facilitar a gestão das despesas e pagamentos, 
além de contribuir para a eficiência no controle orçamentário. A solução 
também permite a criação de diversas carteiras digitais (digital wallets) 
personalizadas que podem ter uso pré-determinado.

ricardosouza@netjen.com.br

perceba como somos culturalmente 
envolvidos. Quando um profissional 
qualquer diz que estudou no exterior, 
logo o projetamos num pedestal, sem 
sequer lembrar que possuímos institui-
ções qualificadas em nosso país.

O sistema público criou cotas, mas 
não resolveu a ausência de realização 
de sonhos e sequer conseguiu oferecer 
permanência nos distintos níveis de 
ensino. A obrigação por lei de matrí-
culas na educação básica, produziu 
escolas que abriram, com infraestrutura 
mínima e que a partir de subsídios 
governamentais sobreviviam. Com o 
holofote da COVID-19, percebemos, 
cada vez mais: é premente uma re-
estruturação do sistema, pois muitos 
empreendedores conseguiram vencer 
num primeiro momento, em casas 
transformadas em escolas. No entanto, 
não podemos esquecer que a crescente 
exposição, não suporta e não perdoa 
que estruturas mínimas deem conta 
das necessidades para manutenção da 
saúde dos estudantes.

Os governos municipais, estaduais e 
nacionais articulam políticas de retorno 
aos bancos das escolas presenciais. 
Como se essa fosse a solução para o 
sistema educacional. É preciso com-

Dinamara P. Machado

“Equalizar o 
sistema educacional 

transcende as 
campanhas das 

mídias “de compre 
no mercado local”, 

pois reflete as 
carências de um país 

com seu sistema 
educacional.”

Brasil é um dos países com mais ameaças cibernéticas do 
mundo em 2020, alerta Trend Micro

O Brasil foi um dos dez países com mais ameaças 
cibernéticas detectadas até o fim de maio deste 
ano. É o que mostrou um relatório publicado pela 
Trend Micro, líder global em cibersegurança e 
segurança em nuvem. A última edição do estudo 
Fast Facts, que analisa o panorama mundial das 
ameaças cibernéticas, apontou o país como um 
dos principais alvos de ataques em mensagens 
disseminadas por e-mail e também arquivos 
maliciosos de computador (Malware). 

De acordo com o relatório da Trend Micro, 
em maio o Brasil figurou na oitava posição entre 
os países que mais tiveram ameaças por e-mail 
detectadas. Foram um total de 72,2 milhões de 

detecções. Isso representa um volume 24,7% 
maior do que o verificado no mês de abril. Já 
em relação ao mesmo mês de 2019, o Brasil 
viu as ameaças cibernéticas por e-mail cair 
97%. Ainda assim, no acumulado do primeiro 
trimestre de 2020, o País ficou na quarta posição 
com o maior número de ameaças detectadas por 
correio eletrônico (257,6 milhões), atrás apenas 
de Estados Unidos, Rússia e Japão.

Quando avaliadas as ameaças por softwares e 
arquivos maliciosos (Malware), o Brasil também 
teve grande número de ameaças detectadas 
no mês de maio. De acordo com o Fast Facts, 
o País teve no período 1,4 milhão de arquivos 

maliciosos detectados, sendo o 9º principal alvo 
de ataques no mundo. Isso representa mais que 
o triplo do identificado no mês de abril (406 mil), 
e cerca de 17% a mais do número detectado no 
mesmo mês de 2019. No acumulado do primeiro 
trimestre do ano, o Brasil ficou na 10ª posição 
entre os países com mais ameaças de Malware 
detectados. Japão, Estados Unidos, Taiwan 
e Austrália lideraram a lista. O relatório Fast 
Facts é divulgado pela equipe de pesquisa da 
Trend Micro com atualizações mensais sobre o 
cenário de ameaças baseado na solução Trend 
Micro Smart Protection Network (SPN), que 
analisa a infraestrutura de segurança de dados.



Café, arroz e feijão 
continuam preferidos pelos brasileiros

www.netjen.com.br
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D - Mentoria às Pequenas
A Falconi está oferecendo consultoria gratuita para ajudar micro 
e pequenas empresas a superar a crise causada pela pandemia, ao 
lançar a segunda fase de inscrições do Programa Falconi Juntos, que 
oferece capacitação e mentoria de gestão aos pequenos empresários, 
auxiliando-os na identificação de problemas e suas causas, em medidas 
para solucioná-los e no desenvolvimento da gestão durante o período 
de quatro a seis semanas de mentoria gratuita. Serão selecionadas 
50 empresas. Para se candidatar, as empresas devem se atentar aos 
critérios e possuir: CNPJ, faturamento entre R$ 500mil a R$ 2MM 
ao ano, quadro de colaboradores, forte engajamento da liderança e 
dos donos, autonomia para mudanças na gestão. Informações: (www.
falconi.com). 

E - Benditas Mães 
Pesquisas mostram que grande parte das mães se sentem sozinhas, 
ansiosas e inseguras: 25% das mulheres têm depressão pós-parto, 
20% dos casais se separam no primeiro ano de vida do bebê e  50% 
das mulheres deixam o emprego após a licença-maternidade. Com 
o propósito de criar uma verdadeira rede de apoio para mães de 
todo Brasil, através de conexões entre mães, marcas e profissionais 
especializados, nasceu a plataforma Benditas Mães, uma verdadeira 
rede de apoio para mães de todo Brasil, através de conexões entre 
mães, marcas e profissionais especializados. Saiba mais em: (www.
benditasmaes.com.br). 

F - Desenvolvimento de Negócios 
O BiotechTown abriu inscrições para a 3ª edição do Programa de De-
senvolvimento de Negócios. Startups podem se inscrever no programa 
de aceleração, que objetiva profissionalizar bionegócios e expandir o 
mercado, fazendo com que soluções em saúde cheguem à sociedade. 
Cada startup aprovada receberá incentivos, como o aporte financeiro de 
R$150 mil para o desenvolvimento do negócio, investimento indireto de 
outros R$150 mil em consultorias, além de R$100 mil convertidos em 
horas de produção. As startups devem possuir um produto ou tecnolo-
gia com prova de conceito laboratorial, comprovação científica ou MVP 
(mínimo produto viável), podendo ou não estar sendo comercializado. 
Inscrições na página: (www.inscrevasuastartup.com).

A - Consulta de Dados 
O Seade está disponibilizando em seu site uma plataforma intera-
tiva de consulta de dados sociais, econômicos e demográficos para 
municípios e diferentes regiões do Estado de São Paulo. Trata-se do 
Seade Painel que pode ser consultado no link (https://painel.seade.
gov.br/). As informações estão dispostas em painéis com gráficos, 
tabelas e mapas, agrupados em três temas: Demografia, Economia 
e Social. Além dos painéis, também estão disponíveis as bases de 
dados, dicionários de variáveis e um anexo metodológico. O Seade – 
Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados é a agência paulista 
de estatísticas que há mais de 40 anos coleta, analisa e dissemina 
dados sobre o Estado de São Paulo.

B - Jovens Talentos
O Red Bull Internship Programme 2021 já está com inscrições abertas! 
Com a proposta de empoderar jovens para criar um novo futuro, a Red 
Bull quer dar asas ao talento e potencial desses novos profissionais, 
incentivando a inovação e o desenvolvimento pessoal e profissional. Os 
interessados podem se inscrever no site: https://www.eureca.me/. As 
vagas abertas são para as cidades de São Paulo, Porto Alegre e Recife. 
O programa tem duração de até dois anos e, nesse período, o jovem 
poderá gerar um impacto real ao negócio, ocupando uma posição com 
grandes responsabilidades. O processo será online. Não há restrição 
de cursos ou universidades, mas os candidatos precisam concluir sua 
graduação em dezembro de 2022. Para mais informações, é só acessar 
o link: (https://bit.ly/30gbHsB). 

C - Porco & Chope
Dezenas de preparos com carne suína, desenvolvidos com excelência, e 
muito chope artesanal, tudo isso comercializado com preços acessíveis 
(entre R$10 e R$ 18), que cabem em todos os bolsos. A Rua Augusta 
acaba de ganhar uma nova e saborosa opção gastronômica, que vai 
democratizar o consumo de carne suína: o Porks – Porco & Chope. A 
rede, que conta atualmente com onze unidades, próprias e franqueadas, 
espalhadas pelas cidades de Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília 
e Águas Claras, escolheu o point jovem para sediar sua décima segunda 
loja no país, a segunda na capital paulista. Mais informações na rede no 
Instagram (@porks_augusta).

G - Novos Talentos
A Stefanini, multinacional brasileira referência em soluções digitais, está 
com uma série de oportunidades em Minas Gerais. – a maioria delas para 
Belo Horizonte. Para quem deseja atuar em um ecossistema de inovação, 
a empresa está com mais de 80 vagas abertas, que vão de desenvolvedor 
Java, administrador de servidores Linux e Scrum Master a analista de cloud, 
arquiteto de softwares e cientista de dados. O grupo vive um momento de 
novas aquisições e precisa de mais profissionais para atuar em projetos de 
transformação digital junto aos clientes. Os interessados podem conferir 
as vagas e se inscrever pelo site: (https://jobs.kenoby.com/vagasstefanini). 

H - Canal DoMonteiro
O professor Sérgio Monteiro criou o projeto “Missão Enem” que objetiva 
disponibilizar no seu canal no YouTube (DoMonteiro), gratuitamente, 
46 aulas sobre Língua Portuguesa e Literatura com os temas que serão 
abordados nas provas do Enem que acontece em janeiro e fevereiro de 
2021. As aulas poderão ser acessadas por qualquer pessoa através de um 
computador, tablet ou celular. Com as escolas fechadas, muitos alunos 
não estão tendo as aulas online e com isso não conseguem se preparar 
para as provas do Enem. As aulas gratuitas do Canal DoMonteiro estarão 
disponíveis duas vezes na semana e os alunos poderão mandar perguntas 
com as suas dúvidas que serão respondidas uma vez ao mês em uma aula 
ao vivo (https://www.youtube.com/watch?v=m1oIFPg6Vqs).

I - Medicina da Dor 
A Mayo Clinic oferece uma vaga de pós-doutorado em laboratório de pes-
quisa básica na área de medicina da dor, na Flórida. A oportunidade está 
aberta para moradores dos Estados Unidos e também para estrangeiros. 
A posição tem duração de um ano, podendo ser renovada por período 
equivalente, e será focada no desenvolvimento de modelos animais pré-
clínicos para estudar células-tronco e tecnologias inovadoras de plaquetas 
ricas em plasma para medicina regenerativa direcionada à medula espinhal 
e lesão de tecidos. Os candidatos devem ter doutorado em ciências bio-
lógicas e, pelo menos, dois anos de experiência em investigação na área 
da genética e/ou biologia celular. Inscrições devem ser feitas pelo e-mail 
(cook.erica@mayo.edu). Mais informações em: (www.mayoclinic.org/). 

J - Bares e Restaurantes
O Governo do Estado de SP e Sebrae-SP realizam entre esta seguda-feira 
(24) e 11 de setembro, o evento online do ‘Retomada Paulista: Gastronomia’. 
São três semanas de atividades, criadas para atender às necessidades dos 
empresários do segmento de Alimentação Fora do Lar com orientações de 
gestão, comportamento do consumidor pós pandemia, digitalização do negó-
cio, protocolos de segurança, acesso a crédito e painéis de boas práticas com 
especialistas e chefs de cozinha. A iniciativa é totalmente gratuita e objetiva 
levar aos pequenos empreendedores conhecimento e educação financeira 
para que o crédito não se perca em meio às contas do dia a dia. Inscrições 
pelo link (http://cutt.ly/RetomadaPaulista-Gastronomia) ou tel. 0800 570 0800. 

Você está preparado 
para futuro?

Todos os anos, o Fórum 
Econômico Mundial 
divulga o relatório “The 
Future of Jobs Report” 
sobre as tendências no 
mercado de trabalho

O documento é feito 
por executivos e pes-
quisadores de todo o 

mundo, que discutem sobre 
o futuro do trabalho. Assim, 
cria-se conteúdo de qualidade 
e relevância, que inclui uma 
lista de 10 competências 
necessárias para o profissio-
nal de sucesso. Quando foi 
publicado, no final de 2019, 
ainda não se tinha ideia de 
que o mundo seria assolado 
pela Covid-19. 

Estamos passando por 
uma fase de transformação 
profunda, Chris Anderson, 
autor do livro “A Cauda Lon-
ga”, diz que: “não estamos em 
uma era de mudança, mas em 
uma mudança de era”. Prati-
camente tudo à nossa volta 
está sofrendo impactos dessa 
transformação e, a Covid-19, 
a um custo muito alto, está 
sendo um catalisador desse 
processo, por isso, precisa-
mos olhar a lista das top 10 
competências indicadas pelo 
Fórum com os olhos pós-Co-
vid-19. 
	 •	Pensamento analítico e 

inovação: Nesse momen-
to de incerteza, o mundo 
vai destacar profissionais 
que tenham a capacida-
de de analisar situações 
desafiadoras e apontar 
soluções inovadoras, en-
xergar sua essência, divi-
di-lo em partes e elaborar 
uma solução de impacto. 

	 •	Aprendizagem ativa e 
estratégica: Aproveite 
o benefício da informa-
ção na internet e não se 
acomode com o que já 
sabe. Não se vence novas 
batalhas com antigas es-
tratégias e armas. 

	 •	Criatividade, origina-
lidade e iniciativas: A 
combinação e sequên-
cia dessas três palavras 
orienta claramente o que 
se espera como resultan-
te: inovação. 

	 •	Design e Programação 
de Tecnologia: Hoje, 
praticamente tudo o que 
queremos está acessível 
por meio de um aplicativo. 
Como humanos depen-

dentes da tecnologia, não 
é à toa que os profissionais 
da programação são os 
mais procurados e bem 
remunerados atualmente. 
Invista no setor. 

	 •	Pensamento crítico e 
análise: Como você acha 
que ideias revolucioná-
rias como Uber, Airbnb 
surgem? Essas empre-
sas são disruptivas, pois 
impactam em políticas, 
economia e sociedade, 
mudando comportamen-
tos culturais, e só existem 
porque um dia alguém 
se levantou e questionou 
o modelo atual com o 
famoso “por que?” 

	 •	Solução de problemas 
complexos: A capaci-
dade de resolver pro-
blemas sempre foi uma 
habilidade bem-vinda nas 
organizações porque isso 
é um processo altamente 
cognitivo, que requer a 
identificação do objetivo 
e a coordenação de esfor-
ços rumo à sua conclusão. 

	 •	Liderança e influência 
social: A “nova” liderança 
deverá ganhar uma co-
notação menos técnica 
e mais comportamental, 
exigindo que os líderes 
não só conduzam pessoas 
a um objetivo, mas que 
os influenciem para que 
tomem decisões corretas, 
sustentáveis e visando o 
coletivo. 

	 •	Inteligência emocio-
nal: Saber gerir as pró-
prias emoções é muito 
importante para qualquer 
profissional, pois facilita 
consistência e liderança. 
Você realmente conhece 
a si mesmo? 

	 •	Raciocínio, resolução 
de problemas e idea-
ção: O mercado buscará 
profissionais que enca-
rem problemas de frente 
e não terceirizem suas 
soluções, com raciocínio 
para refletir e questionar 
mais. 

	 •	Análise e avaliação de 
sistemas: Analisar as 
fronteiras de um siste-
ma é primordial, assim, 
fica mais fácil dar algum 
tipo de opinião concreta 
e inteligente sobre seu 
desempenho. 

(*) - É CEO da Indústria Fox, pioneira 
em indústrias de reciclagem e 

refurbished de eletrônicos. 

Marcelo Souza (*)

Segundo a ANEEL, 
o reajuste este ano 
deve ser 2,4%, devido 

ao novo orçamento para a 
Conta de Desenvolvimento 
Energético, que é rateado 
entre todos os consumidores 
no País. 

Com aumento na verba de 
11% em relação ano anterior, 
além do repasse que deve 
ocorrer no próximo ano pela 
chamada “conta-covid”, um 
pacote de socorro emergen-
cial ao setor elétrico, cujas 
previsões dão conta de um 
aumento de cerca de 20% 
nas faturas de eletricidade 
no Brasil. A avaliação é de 
Eduardo Villas Boas, diretor 
comercial da Go Solar, dis-
tribuidora de equipamentos 
fotovoltaicos no Brasil. 

Para o executivo, a ener-
gia solar reduz, sobretudo 
neste momento, os gastos 
com energia elétrica da 
população, aumenta a com-
petitividade das empresas 

Os sistemas solares nos telhados são alternativa no momento de 
recursos escassos.
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O café foi o alimento con-
sumido pelos brasileiros com 
mais frequência (78,1% da 
população) entre junho de 
2017 e julho de 2018, tanto 
por homens (77,9%), quan-
to por mulheres (78,4%). 
Em seguida, aparecem dois 
produtos da dieta tradicional 
do país. Um deles é o arroz, 
com 76,1% de frequência de 
consumo, acompanhado pelo 
feijão, com total de 60%. O 
alimento menos consumido 
com frequência pelos brasi-
leiros no período pesquisado 

As informações constam da Pesquisa de Orçamentos Familiares 
2017-2018, divulgada pelo IBGE.

Alta na tarifa de energia elétrica 
aumenta competitividade da fonte solar
O uso da energia solar fotovoltaica por famílias, empresas e governos deve ganhar um impulso ainda 
maior com o aumento nas tarifas da conta de luz dos brasileiros

obtenção de um sistema de 
energia solar, que pode ser 
financiado e que tem durabi-
lidade de mais de 25 anos. O 
payback está estimado entre 
três e sete anos.

Há diversas linhas de 
financiamento de energia 
solar oferecidas hoje no 
Brasil, que permitem pagar 
a parcela com a própria 
economia obtida na conta 
de luz, tornando a aquisição 
dos sistemas fotovoltaicos 
mais acessível, já que não há 
necessidade de desembolso 
de recursos próprios.

“Um sistema fotovoltaico 
bem dimensionado pode 
reduzir os gastos com eletri-
cidade dos consumidores em 
até 95%. A economia gerada 
permite ao usuário destinar 
os recursos para outras ne-
cessidades essenciais, como 
alimentação, saúde e edu-
cação”, aponta o executivo 
da Go Solar. Fonte: (aws.
totumcom.com.br).

e desafoga o orçamento do 
poder público, beneficiando 
pequenos, médios e grandes 
consumidores do País. “Os 
sistemas solares nos telhados 
e pequenos terrenos são uma 
importante alternativa no 
atual momento de recursos 
escassos, quando os consu-
midores estão pressionados 
a buscar formas efetivas de 
reduzir gastos e preservar 
suas reservas financeiras”.

“Com o advento da pan-

demia da Covid-19 e, por 
consequência, a quarentena, 
o maior consumo de energia 
migrou, em parte, das em-
presas para as residências, 
e o consumidor está vendo 
sua conta de energia aumen-
tar, o que torna ainda mais 
viável economicamente a 
tecnologia fotovoltaica”, 
acrescenta. Uma alternativa 
para amenizar este cenário é 
o investimento que empre-
sas e pessoas podem fazer na 

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

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, conforme 
alterada, e na Instrução CVM nº 384/03 (“ICVM 384”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que 
celebrou o Contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado (“Contrato”) com a BTG Pactual Corretora 
de Títulos e Valores Mobiliários S.A., sociedade anônima com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, parte, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.815.158/0001-22 (“Formador de 
Mercado”), para exercer a função de formador de mercado de suas ações preferenciais, nominativas, escriturais e 
sem valor nominal de emissão do Banco negociadas no âmbito da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) sob o 
código “BMGB4” conforme a ICVM 384, o regulamento para credenciamento do formador de mercado nos 
mercados administrados pela B3 e nos regulamentos e manuais que regem os mercados administrados pela B3, com 
o objetivo de fomentar a liquidez das referidas ações de emissão do Banco. O Contrato vigorará pelo prazo de 24 
meses a contar da sua celebração, prorrogável automaticamente por períodos de 12 meses caso não haja 
manifestação contrária das partes. O referido Contrato pode ainda ser resilido e/ou rescindido a qualquer tempo e 
sem qualquer ônus por qualquer das partes, mediante comunicação escrita enviada à outra parte com, no mínimo, 
30 dias de antecedência da data de resilição e/ou rescisão. O Banco informa, ainda, que 102.705.124 ações 
preferenciais de sua emissão encontram-se em circulação no mercado, de acordo com o conceito estabelecido no 
artigo 8º, §3º, inciso I, da Instrução CVM nº 567/2015, e que não existe qualquer contrato com o Formador de 
Mercado regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão do Banco. 
A contratação do Formador de Mercado reforça o compromisso do Banco com os investidores e com as melhores 
práticas de negociação do mercado. As atividades do Formador de Mercado terão início em 24 de agosto de 2020. 

São Paulo, 21 de agosto de 2020
MARCO ANTONIO ANTUNES 

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores

BANCO

foi o ovo, com total de 13,9%.
As informações constam da 

Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares 2017-2018, divulgada 
pelo IBGE. Foram ouvidos 
46.164 moradores de 20.112 
domicílios com 10 anos ou 
mais de idade, que informa-
ram o consumo alimentar para 
dois dias. A análise evidencia 
que arroz, feijão e café foram 
os alimentos mais consumidos 
por adolescentes e adultos, 
embora mostrando redução 
em relação ao primeiro le-
vantamento, em 2008/2009. 

O feijão caiu de 72,8% para 
60% da população e o arroz, 
de 84% para 76,1%. 

Entre os idosos, o consumo 
de café subiu na mesma com-
paração, de 86,6% para 87,1%. 
A queda do consumo de arroz 
foi observada no Sudeste, Sul e 
Centro-Oeste e foi mais acen-
tuada entre a parcela da popu-
lação (25%) com maior renda, 
passando de 79,9% para 67,1%. 
O consumo de frutas e verduras 
continuou muito aquém do 
recomendado, embora o con-
sumo de saladas cruas tenha 

aumentado de 16% para 21,4%. 
O consumo de frutas teve queda 
entre os dois períodos. 

Os sanduíches tiveram seu 
consumo aumentado em todas 
as regiões do Brasil e em todas 
as classes de renda. Já o consu-
mo de refrescos e refrigerantes 
caiu para todos os grupos 
etários. As maiores médias de 
consumo diário per capita, isto 
é, por indivíduo, foram encon-
tradas no café (163,2 gramas/
dia), feijão (142,2 g/dia), arroz 
(131,4 g/dia) e sucos (124,5 g/
dia) (ABr).
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O pós-pandemia de 2020 
repetirá os anos 1920?

O filósofo alemão Hegel 
disse que “A história 
se repete, pelo menos 
duas vezes”

Se ele estiver certo, a 
humanidade está às 
vésperas de entrar 

em um década de grande 
prosperidade. Essa expec-
tativa é alimentada pela 
observação do que ocorreu 
há exatos 100 anos, quando 
a Gripe Espanhola, que teve 
início em 1918 e terminou 
em 1920 matou mais de 20 
milhões de pessoas e infec-
tou cerca de 500 milhões, o 
que significava cerca de um 
terço da população mundial 
daquela época. 

Na ocasião, com o término 
da primeira guerra e a movi-
mentação das tropas, o vírus 
se espalhou rapidamente 
pelo mundo, resultando em 
aumento do desemprego e 
da pobreza e escassez de 
crédito no mercado. 

O que fez a roda girar 
novamente foi a injeção de 
recursos na economia. Em 
meados de 1921, impulsio-
nada pelo banco central dos 
Estados Unidos (FED), a 
oferta de crédito impulsio-
nou a demanda por capital 
produtivo. 

Muitos dizem que os 
Twenties (anos 20 do século 
passado) foram um período 
incomparável a qualquer 
outro momento econômico. 
De fato, foi a década com 
maior crescimento, gera-
ção de riqueza, inovação 
e mudança em hábitos de 
consumo já observados 
na história americana. Foi 
naquela época que Henry 
Ford, revolucionou a in-
dústria. A transformação 
tecnológica que ele trouxe 
para o setor aumentou a 
produtividade com redução 
de custos. 

Com isso, tanto o lucro das 
empresas cresceu quanto os 
bens de consumo ficaram 
mais acessíveis para o con-
sumidor, impulsionando a 
demanda agregada. Alguns 
sinais parecem indicar que o 
ciclo pode estar começando 
a se repetir. Ao redor do pla-
neta as políticas monetárias 
estão sendo implementadas 
para salvar a economia com 
praticamente o mesmo 

conceito. O FED já injetou 
no mercado americano, por 
exemplo, mais recursos 
do que em qualquer outro 
momento na história. 

A União Europeia anun-
ciou um acordo histórico 
para investir 750 bilhões 
de euros no fundo de re-
cuperação pós-pandemia. 
Os bancos centrais de todo 
mundo, inclusive, estão in-
jetando volumes massivos 
de dinheiro na economia, 
reduzindo taxas de juros e 
comprando títulos de dívi-
das corporativas. 

Mesmo no Brasil, alguns 
dados do Banco Central 
indicam que nunca houve 
tanto dinheiro físico cir-
culando no país. Algumas 
medidas como o auxílio 
emergencial, liberação do 
FGTS e INSS antecipado 
têm contribuído para isso. A 
combinação da alta injeção 
de recursos, acrescida do 
momento caótico durante 
a pandemia, indica uma 
forte tendência a inovação 
e um forte crescimento 
econômico no período pós
-pandemia. 

Inúmeros negócios 100% 
focados no mundo digital 
que estavam em período de 
teste foram impulsionados 
pela crise. Outras ideias que 
estavam “mornas”, também 
foram aceleradas. Os hábi-
tos de consumo e a rotina 
das pessoas mudaram e 
todos tiveram que se adap-
tar a uma nova realidade 
de distanciamento social. 
Teremos, portanto, outra 
oportunidade de crescimen-
to, por meio da inovação, 
ao fim desse período de 
pandemia? 

Pela necessidade de adap-
tação e novas iniciativas 
surgindo no mercado, tudo 
indica que sim. Talvez até 
mais de um case Henry Ford 
esteja a caminho. O que po-
demos fazer é acompanhar 
de perto essas tendências 
de mercado e nos adaptar-
mos ao longo do caminho. 

E não menos importante, 
torcer para que essa alta in-
jeção de capital no mercado 
ocorra de maneira estrutu-
rada - e não crie mais uma 
bolha como foi em 1929. 

(*) - É consultor de Inovação e 
Estratégia da Play Studio, consultoria 

de inovação e venture builder.

Arthur Martins (*)

A WAVY Global, empresa de solu-
ções em Customer Experience por 
canais conversacionais do Grupo 
Movile, apresenta uma plataforma 
com diversos recursos avançados 
de Inteligência Artificial conver-
sacional. O serviço permite que o 
próprio cliente, sem necessidade de 
ter um perfil técnico, crie, teste e 
coloque o chatbot em ambiente pro-
dutivo. Dessa forma é possível que 
cada marca faça toda essa gestão 
de maneira prática e independente. 

Além disso, a nova plataforma 
possibilita que as marcas e os 
consumidores se comuniquem de 
maneira mais ágil, seja por voz ou 
texto, em mais de 125 idiomas por 
meio de uma única versão do bot 
que identifica a língua usada pelo 
cliente. A tecnologia é o primeiro 
bot multi idioma da América La-
tina. Em Abril de 2016, a WAVY 
observou que os bots conversacio-
nais precisavam de uma interação 
que guiasse o usuário no início da 
conversa, e depois abrisse para 
perguntas mais abrangentes. 

Com chatbots automáticos, que 
fazem uso de IA e que funcionam 
24x7, sem filas, com alta capacida-
de resolutiva, além da possibilidade 
de conversas por mensagens de 
texto, os clientes também podem 
se comunicar com as marcas en-
viando áudios, que traduzem as 
frases e conseguem interpretar a 

A tecnologia é o primeiro bot multi idioma da América Latina.
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As startups são empresas 
que chamam a atenção, 
seja por conta do ambiente 
de trabalho descontraído, 
criativo e flexível ou pela 
inovação. Hoje em dia, mui-
ta gente quer conquistar 
uma vaga em uma startup. 
Mas, quais as razões para 
trabalhar em uma? 

De acordo com uma pes-
quisa realizada pela Gama 
Academy, escola que ca-
pacita estudantes e pro-
fissionais para atuar no 
mercado digital, mais de 20 
mil alunos/candidatos que já 
passaram pelos processos 
seletivos da Edtech falaram 
sobre o que mais os atraíam 
para trabalhar em startups. 

O CEO, Guilherme Jun-
queira, listou essas razões 
e explicou um pouco mais 
sobre cada uma delas. 
Confira: 
 1) Propósito - Os pro-

fissionais modernos 
querem cada vez mais 
se conectar a marcas e 
empresas que tenham 
porquês reais de existi-

Muita gente quer conquistar uma vaga em uma startup.
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No mercado desde 2014, a brasi-
leira Hub, empresa de inovação 
do Grupo Riccó, referência na 

fabricação e comercialização de mo-
biliário corporativo, foi pioneira em 
disponibilizar mobiliários corporativos 
no modelo de negócios as a service. 

E, diante da pandemia e das mo-
vimentações do mercado e mudança 
de hábitos, a empresa se reinventou 
e expandiu atuação para o universo 
residencial. Atualmente, a Hub possui 
mais de 17 mil posições corporativas 
locadas, o que representa R$ 40 mi-
lhões em ativos, mas desde o início 
da quarentena a empresa recebeu a 
devolução de mais de 2.600 estações 
de clientes. 

A queda poderia ter sido motivo de 
preocupação para a empresa, mas 
apenas reforçou o formato inovador 
e modelo “as a service”, pois em con-
trapartida, registrou um aumento de 
112% na locação de itens básicos, como 
mesa e cadeira para os colaboradores 
dos clientes em Home Office. Permi-
tindo uma flexibilização aos parceiros, 
a empresa já enviou cerca de 1.300 
cadeiras para a casa dos colaboradores 
de seus clientes e também criou peças 

Conceito de Safe Design criado pela Hub.
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Inovação nos espaços de trabalho 
corporativos e residenciais

O conceito de economia compartilhada, cada vez mais presente nos últimos anos, é vantajoso e 
aplicado em diversos segmentos, como transporte, streaming, alimentação e imóveis

xergamos um enorme potencial para 
locação de mobiliário no Brasil, seguin-
do as tendências de comportamento do 
novo consumidor que é livre, flexível 
e está interessado na experiência e na 
facilidade dos serviços e não na posse”, 
explica Fábio Riccó, CEO da Riccó. 

Entre as vantagens, o modelo as a ser-
vice é financeiramente mais em conta do 
que a compra, e além disso, a gestão do 
produto passa a ser da HUB, em que o 
cliente passa a não ter mais preocupações 
com custos de manutenção e assistência 
técnica, pois a garantia se dá em toda a 
extensão do contrato. Agora, com a volta 
gradual da economia, a empresa também 
aposta na reestruturação de espaços 
de trabalho e desenvolveu o conceito 
chamado de Safe Design.

Isso consiste em adequar layouts cor-
porativos de forma a oferecer seguran-
ça aos usuários por meio do distancia-
mento das posições de trabalho, salas 
de reunião e das áreas colaborativas 
e implantação de divisores frontais e 
laterais de vidro com 45 cm ou 60 cm e 
proteção nos corredores para diminuir 
o contato entre os colaboradores com 
o fluxo das áreas de passagem. Fonte: 
(www.hubmoveis.com.br).

adaptadas para este formato, com 
soluções para criação de ambientes 
híbridos entre escritório e residência. 

Segundo Fábio Riccó, Diretor da 
Riccó, o segmento de serviços sob 
demanda é uma tendência global. “En-

Três razões para trabalhar em uma startup
preensão do macro e 
mirando suas evolu-
ções. Todos querem 
fazer parte de algo 
grande, é do ser hu-
mano contribuir para 
a sua comunidade. 

 3) Flexibilidade - Aqui 
pode se falar sobre a 
humanização nos am-
bientes de trabalho. É 
muito mais leve tra-
balhar com foco total 
quando sabe que está 
em um lugar humano. 
É natural que vez ou 
outra as questões da 
vida pessoal preci-
sem ser resolvidas 
no horário de traba-
lho, mas normalizar 
horário flexíveis com 
confiança trará trocas 
importantes e muito 
mais compromisso 
com as necessidade 
da empresa quando 
necessário.

Fonte e mais informa-
ções: (https://gama.aca-
demy/).

rem e que saibam deixar 
isso muito claro em suas 
culturas, especialmente 
no dia a dia. Trabalham 
com motivação quando 
os propósitos se conec-
tam aos seus valores 
de forma genuína, não 
focando somente em 
lucros e vendas, mas 
também em contribuir 
de forma positiva para 
fazer o bem e para mu-
danças construtivas na 
sociedade. 

 2) Autonomia - Liber-

dade para se desen-
volverem como prota-
gonistas dos negócios, 
compreendendo e fa-
zendo parte dos planos 
da empresa de forma 
estratégica. É muito 
fácil perceber que no 
mercado de hoje, para 
desmotivar pessoas, 
basta colocá-las so-
mente na execução dos 
projetos, fazendo com 
que se sintam como 
meras peças de uma 
engrenagem, sem com-

Patrícia Araújo (*)

A pandemia veio mostrar que im-
previstos podem acontecer a qualquer 
momento. 

E nesse cenário é importante ter um 
bom planejamento para ter uma re-
serva de emergência. Nesse processo, 
sugiro um kit de primeiros socorros, 
que deve incluir um valor financeiro, 
um plano de saúde e um seguro de 
vida. A reserva de emergência é o 
primeiro pilar financeiro que serve de 
respaldo para, por exemplo, uma perda 
temporária da renda, como desempre-
go, afastamentos por curto tempo, ou 
queda da renda, como muitos estão 
vivendo hoje. 

Para calcular esse valor, deve-se ba-
sear em seis meses de despesas básicas 
individuais, como aluguel, água, luz e 
alimentação e, caso a pessoa precise 
se afastar do trabalho por qualquer 
motivo como, por exemplo, internação 
por Covid-19, pode contar com esse 
respaldo para cobrir as despesas no 
período de afastamento.

Um detalhe importante: a reserva de 
emergência precisa estar em alguma 
aplicação que tenha liquidez imediata, 
portanto deve ser direcionada a uma 
aplicação mais conversadora, como a 
atrelada ao CDI (Certificado de Depó-
sito Interbancário), Selic ou poupança, 
mas nunca em aplicações de longo 
prazo, como previdência e ações que 
não têm essa liquidez instantânea.

O segundo pilar financeiro essencial 
que deve compor o kit de primeiros 
socorros é o plano de saúde, servindo 

para custear um cenário mais grave, 
como internações, tratamentos que 
exigem a pessoa estar em uma UTI ou 
mesmo tratamento de doença grave. 
O terceiro pilar para completar o kit 
é o seguro de vida, que passou por 
uma evolução nos últimos anos e não é 
mais um seguro de morte, ou seja, não 
precisa morrer para o benefício valer. 

Hoje, o seguro é em vida e abrange 
diversas coberturas, como doenças e 
invalidez, e pode custear, no mínimo, 
30% das despesas, tornando o segura-
do livre de dívidas e da dependência 
financeira da família. 

No Brasil, este tipo de seguro ainda 
não era tão explorado, como nos Es-
tados Unidos e no Japão, por conta de 
eventos, como tsunami e terremoto. 
No entanto, a pandemia veio para mu-
dar esse conceito do brasileiro porque 
inclui vários benefícios hospitalares.

Inclusive, estudos apontam que 
quando a pessoa está mais tranquila 
financeiramente ela melhora mais 
rápido: o dinheiro não traz felicidade, 
mas reduz o sofrimento, com mais 
conforto e chances de sobrevivência. 
Por exemplo, se o paciente quiser ser 
atendido pelo seu médico, a chance de 
sobrevivência é maior.

Portanto, o mercado oferece diversas 
opções para você não passar aperto 
financeiro em caso de imprevisto, como 
ocorreu com a pandemia. Investindo 
nos três pilares financeiros - reserva de 
emergência, plano de saúde e seguro 
de vida - sua proteção será completa.

 
(*) - É consultora financeira e especialista em 

despesas pessoais e gestão de risco.

Kit financeiro de primeiros socorros 
para se proteger de imprevistos

Nova plataforma de bots com Inteligência 
Artificial conversacional

comunicação simultaneamente. 
“A Wavy já atende grandes marcas 

dentro dos setores de food delivery, 
cosméticos, educação e varejo, e já 
temos resultados impressionantes 
de satisfação dos clientes com uma 
média de 94,5%, conversões de 
40% em número de matrículas, e 
redução de custos de conversão de 
pedidos com o uso da plataforma de 
50%,” destaca Marcia Asano, COO 
e DPO da WAVY Global. 

Esse novo serviço estará disponí-
vel gratuitamente por 30 dias para 
teste. A ideia é que de maneira 
muito simples e intuitiva, qualquer 
pessoa consiga criar seu chatbot 
em poucos passos em qualquer 
canal já integrado, como Whatsapp, 
Slack, Apple Business Chat, Google 
RCS, entre outros. Marcia enfatiza 
que estamos na era da Inteligência 
Artificial conversacional, e que 

conversas que antes aconteciam 
apenas pessoalmente passaram a 
ser intermediadas pelo telefone, 
depois por e-mails, SMSs, chats e 
hoje acontecem ao vivo via texto, 
voz e vídeo em dispositivos como 
celulares e tablets. 

Para grandes e médias empre-
sas, investir em soluções desse 
tipo significa que a companhia 
terá mais tempo para pensar no 
seu core business e estratégias 
de crescimento. “Outro desafio 
enorme para organizações que 
atuam em mais do que um país é 
manter funcionando bots em vários 
idiomas. Nossa plataforma atende 
esse requisito, ou seja, qualquer 
mudança que seja feita no bot já 
é facilmente localizada em vários 
idiomas,” finaliza a executiva. Para 
mais informações acesse: (wavy.
global/conversationalAI).
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Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, ou ligue para

Prosperidade Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda.
CNPJ nº 28.075.248/0001-30 - 7º RTDPJ: 54.631 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Os Srs. Sócios da Prosperidade Investimentos Agente Autônomo de Investimentos Ltda., em atendimento ao dis-
posto nos Artigos 1.071 e 1.152 da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, ficam convocados a se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 28/08/2020, às 9:00 horas, em primeira convocação, virtualmente, nos termos do 
Artigo 5º da Lei 14.030/2020 e Artigo 1.080-A da Lei nº 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro, através da Plataforma Zoom, 
(Link de acesso: https://zoom.us/meeting/register/tJcud-uurDkrHdUtp5DiTMCx1VAqTXs8v9fe), a fim de deliberarem sobre 
a seguinte Ordem do Dia: a) Exercício da Opção de Compra pela Sociedade da totalidade das quotas dos sócios Alexandra 
Do Nascimento Oliveira, Alfredo Yukio Ando, Aurea Cristina Raffa Do Prado, Brunna Kelly Moura Viana, Carmem Aparecida 
Martins, Cinthia Pierotti Votta, Ednaldo Roberto De Lima, Eliana Oliveira De Souza, Elisangela Beserra Vasconcelos, Elizandra 
Silva de Farias Gonçalves, Eslaine Pereira Da Silva, Fernanda Maria Leite, Jucileide Borges Rego, Lennie Paola Valim, Lubia 
Stella Kussler Rachid, Luciana Almudim Fernandes Fedel, Luciano de Abreu Pancieri, Luiza de Marilac Lima Cavalcante, Mar-
cio Bueno Fabian, Maria Tanajura Barbosa Fernandes, Marirose Guanini, Natalia Cibelle Tebas, Osny Pissarra de Oliveira, Pe-
nelope Liliam Coral Balestrin, Robson Chiaparim Ugolini, Ronaldo Gomes Albefaro, Simone Aparecida Romualdo da Silva e 
Wagner Solla; e b) Alteração do Contrato Social da Sociedade. São Paulo/SP, 20/08/2020. Dennis Sakamiti - Administrador.

Edital de Citação Prazo 30 dias Proc. 1004893-88.2019.8.26.0248. O Dr. Thiago Mendes Leite Do 
Canto, Juiz de direito da 3ªVC do Foro de Indaiatuba/SP. Faz saber a Ali Nassour, libanês, empresa 
rial individual, CPF/MF Nº:234.951.618-05, e CNPJ nº16.104.673/0001-21  que lhes foi proposta 
ação de Monitória requerida por  Brasília Invest Fomento Mercantil Ltda, objetivando o recebimento 
da quantia de R$ 15.133,70, Referente os  cheque n.000089 pelas alíneas 11 e 70, o cheque n°00 
0149 pelas alíneas 21 e 70 e o cheque n.000151 pela alínea 21, devolvidos e não pagas. Devida 
mente atualizada e, efetue o pag. de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da cau 
sa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.  O réu será 
isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o 
mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, 
foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a 
ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de 
que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc.1056147-30.2017.8.26.0100. A Drª. Denise Cavalcante Fortes 
Martins, Juíza de Direito da 1ºVC do Foro da Capital-S/P. Faz Saber ao corréu Tatsumi Nakazato, 
brasileiro, divorciado, RG Nº 3.668.970, CPF/MF Nº 427.262.638-87, que Momentum Empreendi 
mentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 10.733,45. referente  às  da 
taxa de conservação e melhoramentos do lote 04, da Quadra JT, do Loteamento Terras de Santa 
Cristina – Gleba III, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII ).   Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. 11 de Setembro de 2019 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006584-62.2019.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane 
Cristina Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Instituto Educacional Fernanda 
Machado Ltda, CNPJ 07.711.304/0001-06, que União Social Camiliana lhe ajuizou ação de 
Cumprimento de Sentença. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do art. 
513, §2º, IV do CPC, foi deferida a sua Intimação por edital para pague o valor de R$ 26.351,36 que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (Art. 523, §1º, CPC). Fica ciente, 
ainda, que nos termos do art. 525 do CPC, decorrido o prazo acima sem pagamento, inicia-se o 
prazo de 15 dias úteis para que o réu, independentemente de penhora ou nova intimação, ofereça 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Syma Participações S.A.
CNPJ(MF) nº 02.149.611/0001-21 - NIRE 35.300.151.160

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 30/04/2020, às 10:30 horas, na sede social, São Paulo/SP. Presença: Totalidade 
do Capital Social Luiz Vicente Barros Mattos Júnior, na qualidade de usufrutuário econômico e po-
litico vitalício de ações ON (`A’) (doado a Beatriz Cochrane Mattos, Zaira Cochrane Mattos Bellizia 
e Mariana Cochrane Mattos Viana), Beatriz Cochrane Mattos, Zaira Cochrane Mattos Bellizia e Ma-
riana Cochrane Mattos Viana. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presiden-
te - Luiz Vicente Barros Mattos Júnior, Secretária - Zaira Cochrane Mattos Bellizia. Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade: I. A Ata da última Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2019, arqui-
vada e registrada na JUCESP nº 460.771/19-0 em 29/08/2019; II. O Balanço Geral e as demais 
Demonstrações Financeiras relativo ao exercício encerrado em 31/12/2019; III. Em razão da Com-
panhia ter auferido prejuízo no exercício de 2019, não houve distribuição de dividendos e consti-
tuição de reserva legal. IV. Não houve outros assuntos a serem deliberados pelos Acionistas pre-
sentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. SP, 30/04/2020. 
Mesa Dirigente: Luiz Vicente Barros Mattos Júnior - Presidente, Zaira Cochrane Mattos Bellizia 
- Secretária. JUCESP nº 303.718/20-1 em 13/08/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 047/2020; 
Processo n.º 060/2020; Objeto: Registro de Preços para aquisição de 
gêneros alimentícios para suprir a alimentação escolar, as necessidades 
dos pacientes atendidos pela Residência Terapêutica Tipo II e CAPS I 
“Pastor Pedro Marques da Silva”, e a demanda do Departamento de Ação 
Social - Entrega das Propostas: a partir de 21/08/2020 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Abertura das Propostas: 
02/09/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - 
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.
sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações 

MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.MARTINS & GAGLIOTTI PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS S.A.
CNPJ/MF nº 26.173.513/0001-98

Demonstrações Contábeis
Balanço Patrimonial

Ativo            2019            2018
Ativo Circulante 3.051.644,60 1.810.293,19
Disponível 51.099,18 241.820,27
Caixa Geral 10.365,41 10.450,40
Caixa 10.365,41 10.450,40
Bancos 40.733,77 231.369,87
Banco Safra - Conta Corrente 2600 023826-1 40.733,77 231.369,87
Realizável a Curto Prazo 3.000.545,42 1.568.472,92
Clientes 2.065.441,96 1.146.621,28
Duplicatas a Receber 2.065.441,96 1.146.621,28
Aplicações Financeiras - 10.000,00
Banco Safra - LAM DI - 10.000,00
Tributos a Recuperar 153.505,72 242.263,36
INSS a Recuperar 4.076,26 4.076,26
ISS a Recuperar 0,00 27.431,48
PIS Pago em Duplicidade 30,80 -
COFINS Pago em Duplicidade 142,11 -
IRPJ Pago a Maior 93.862,90 158.795,56
CSLL Paga a Maior 51.935,79 48.604,61
IRRF sobre Aplicação Financeira 3.457,86 3.355,45
Outros Créditos 781.597,74 169.588,28
Adiantamento a Fornecedores 781.597,74 169.588,28

Total do Ativo 3.051.644,60 1.810.293,19

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Ano 2019

Passivo            2019            2018
Passivo Circulante 88.486,81 85.864,14
Exigivel a Curto Prazo 88.486,81 85.864,14
Contas a Pagar 3.514,94 -
Fornecedores 3.496,99 -
Tributos a Regularizar 17,95 -
Débitos com Pessoal 29.673,15 17.139,96
Salarios a Pagar 1.472,43 2.270,65
Ferias a Pagar 1.387,52 -
INSS a Recolher 26.450,90 14.576,36
FGTS a Recolher 362,30 292,95
Tributos a Recolher 44.653,29 68.724,18
PIS a Recolher - código 8109 43,70 36,85
COFINS a Recolher - código 2172 201,70 169,93
IRPJ a Recolher - código 2089 15.012,29 12.654,68
CSLL a Recolher - 2372 3.675,63 3.140,66
ISS a Recolher 25.719,97 52.629,70
ISS na fonte a Recolher - 78,00
IRRF a Recolher - código 0561 - 14,36
Empréstimos e Créditos 10.645,43 -
Adiantamento de Clientes 10.645,43 -
Patrimônio Líquido 2.963.157,79 1.724.429,05
Contas de Capital e Reservas 2.963.157,79 1.724.429,05
Contas de Capital e Reservas 2.963.157,79 1.724.429,05
Capital Social 110.000,00 110.000,00
Reserva de Lucros 2.831.157,79 1.592.429,05
Reserva Legal 22.000,00 22.000,00
Total do Passivo 3.051.644,60 1.810.293,19

Descrição               2019               2018
Receitas  14.152.350,36  14.073.264,18
Receita de Servicos  14.999.841,43  14.916.019,31
Prestação de Serviços  14.999.841,43  14.916.019,31
(-) Impostos    (847.491,07)    (842.755,13)
(-) PIS sobre Faturamento (97.498,97) (96.954,13)
(-) COFINS sobre Faturamento (449.995,23) (447.480,59)
(-) ISS sobre Faturamento    (299.996,87)    (298.320,41)
Despesas  (1.983.721,80)  (1.803.431,20)
Despesas com Pessoal  (1.394.208,81)    (936.863,88)
Pro-Labore (1.103.788,00) (731.113,80)
Salários (32.261,43) (29.265,66)
13º Salário - (2.510,16)
Ferias (1.524,75) (277,77)
INSS (229.812,29) (156.826,57)
FGTS (2.702,89) (2.542,07)
Cesta Básica, Vale Refeição (902,90) (1.095,04)
Despesas Assitencia Médica      (23.216,55)      (13.232,81)
Despesas Gerais    (151.192,75)    (430.657,85)
Alugueis, Condominio Imposto Predial - (3.296,76)
Assistencia Contabil (26.834,00) (15.050,24)
Registro, Reconhecimento Firmas,
  Taxas Cartorarias (227,08) -
Fretes, Carretos, Moto Boy (2.903,90) (117,75)
Despesas Diversas (6.589,21) (6.666,06)
Jornais,Livros, Revistas Tecnica (2.569,68) -
Anuncios, Publicação, Assinatura Internet (14.131,68) (195,32)
Serviço Prestado por Terceiros
  - Pessoa Jurídica (90.645,71) (63.841,01)
Serviço Prestado por Terceiros - Pessoa Física - (1.300,00)
Lanches, Refeições, Vale Refeição - (122,06)
Impostos, Taxas e Custas (73,48) -
Contribuição Sindical,
  Assistencial, Confederativa (346,00) -
Despesa Renovação Cremesp (885,00) (857,00)
Assessoria Jurídica (4.733,17) -
Honorários Advocatícios - (337.765,85)
Despesas Diversas - Cartão Débito - (1.150,76)
Taxa administração        (1.253,84)           (295,04)
Impostos e Taxas    (445.120,18)    (435.570,75)
IRPJ Lucro Presumido (281.352,40) (274.320,38)
CSLL Lucro Presumido (163.604,95) (161.093,01)
T.F.E. Taxa de Fiscalização
  de Estabelecimento (162,83) (156,95)
IOF                    -              (0,41)
Despesas Financeiras          (284,43)        (2.215,41)
Multas e Juros (243,89) (1.485,85)
Tarifas Bancarias (39,00) (729,56)
Descontos Concedidos              (1,54)                    -
Receitas Financeiras          7.084,37          1.876,69
Atualização Monetária - Selic 6.550,69 -
Rendimento sobre Aplicação Financeira            533,68          1.876,69
 = Lucro  12.168.628,56  12.269.832,98

Contas Patrimoniais x Contas Capital Reservas Reserva Lucros a Saldo
  Modificadoras Patrimônio Líquido          Social      de Lucros         Legal         Distribuir                Final
Saldo Inicial 110.000,00 1.592.429,05 22.000,00 - 1.724.429,05
Resultado Liquido do Exercicio - - - 12.168.628,56 12.168.628,56
Reserva de Lucros - 1.238.728,74 - (1.238.728,74) -
Lucros Distribuidos no Exercicio - - - (10.929.899,82) (10.929.899,82)
Total 110.000,00 2.831.157,79 22.000,00 - 2.963.157,79

Atividades Operacionais                2019                2018
Lucro Líquido do Exercício 12.168.628,56 12.269.832,98
Despesas sem efeito caixa
Variação do Atico Circulante
  (Exceto contas Caixa) (1.442.072,50) (951.140,52)
Duplicatas a Receber (918.820,68) (541.649,44)
INSS a Recuperar - (4.076,26)
ISS a Recuperar 27.431,48 (27.431,48)
PIS pago em Duplicidade (30,80) -
COFINS pago em Duplicidade (142,11) -
IRPJ a Pago a Maior 64.932,66 (158.795,56)
CSLL a Pago a Maior (3.331,18) (48.604,61)
IRRF sobre Aplicação financeira (102,41) (994,89)
Adiantamento a Fornecedores (612.009,46) (169.588,28)
Variação do Passivo Circulante
  (Exceto empréstimos) (8.022,76) 48.005,95
Redução em Fornecedores 3.496,99 (182,83)
Salários a Pagar (798,22) 1.043,99
INSS a Recolher 11.874,54 13.810,50
Férias a Pagar 1.387,52 -

Demonstração do Fluxo de Caixa
               2019                2018

FGTS a Recolher 69,35 169,61
PIS a Recolher 6,85 36,85
COFINS a Recolher 31,77 169,93
IRPJ a Recolher 2.357,61 4.228,08
CSLL a Recolher 534,97 832,41
ISS a Recolher (26.909,73) 27.805,05
ISS na Fonte a Recolher (78,00) 78,00
IRRF a Recolher (14,36) 14,36
Tributos a Regularizar 17,95 -
Total Operacional   10.718.533,30   11.366.698,41
Atividades de Investimento
Total Atividades de Investimento - -
Atividades de Financiamento
Dividendos Pagos (10.929.899,82) (11.583.676,37)
Empréstimo de Curto Prazo 10.645,43 -
Total Atividades de Financiamento (10.919.254,39) (11.583.676,37)
Resultado do Perídodo (200.721,09) (216.977,96)
Saldo Anterior Disponibilidades Imediatas       251.820,27       468.798,23
Saldo Atual disponibilidades imediatas 51.099,18 251.820,27

Notas explicativas às demonstrações financeiras
Contexto operacional: A Empresa Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgi-
cos S.A. é uma Sociedade Anônima brasileira, de capital fechado, com sede
no Estado de São Paulo na Alameda Santos, 1800, 8º andar, conjunto 8409,
Cerqueira Cesar. A empresa tem por objeto social explorar o desenvolvimen-
to e a prática de atividades voltadas diretamente à promoção da saúde,
consistente em procedimentos cirúrgicos, relativos à cirurgia geral e cirurgia
do aparelho digestivo e atendimento médico hospitalar, tanto ambulatorial,
quanto pronto atendimento, em pacientes internados ou externos, em clínica
médica em geral e/ou cirurgia do aparelho digestivo. 1. Base de preparação:
1.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram ela-
boradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada
pela Diretoria. 1.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: As demons-
trações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da
empresa. 1.3. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil 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 reais podem divergir
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira
contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas
no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios
futuros afetados. As principais premissas e estimativas significativas, que
afetam os valores contábeis de ativos e passivos, estão relacionados às
seguintes notas explicativas. 2. Principais políticas contábeis: As políticas
contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios
apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Instrumentos financei-
ros: (i) Ativos e passivos - Reconhecimento: A empresa reconhece os
recebíveis e caixa e equivalente de caixa inicialmente na data em que foram
originados. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a
Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção
de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente. Os ativos financeiros não derivativos da Companhia
abrangem caixa e equivalente de caixa, contas a receber de clientes e ou-
tros ativos. Capital social: a. Provisão: Uma provisão é reconhecida, em
função de um evento passado se a empresa tem uma obrigação legal ou
construtiva presente que possa ser estimada de maneira confiável, e é pro-
vável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. b.
Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras com-
preendem receitas de rendimentos obtidos sobre aplicações em fundo de
investimento. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do
método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem basicamente
as despesas bancárias e juros passivos. c. Imposto de renda e contribui-
ção social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente

são calculados pelo regime de lucro presumido considerando a presunção de
8% para a base de imposto de renda e 12% contribuição social. O imposto de
renda é cálculo à alíquota de 15% sobre a base presumida, acrescida do
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 250.000,00. A con-
tribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre a base presumida. Os
impostos correntes são reconhecidos no resultado a menos que estejam
relacionados à itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em
outros resultados abrangentes. d. Novas normas e interpretações ainda
não adotadas: IFRS 9 - Instrumentos Financeiros - A IFRS 9, publicada em
julho de 2014, substitui as orientações existentes na IAS 39 Financial
Instruments: Recognition and Measurement (Instrumentos Financeiros: Re-
conhecimento e Mensuração). A IFRS 9 inclui orientação revista sobre a
classificação e mensuração de instrumentos financeiros, incluindo um novo
modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da redução ao valor
recuperável de ativos financeiros, e novos requisitos sobre a contabilização
de hedge. A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimen-
to e de reconhecimento de instrumentos financeiros da IAS 39. A IFRS 9 é
efetiva para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019, com
adoção antecipada permitida. IFRS 15 - Receita de contratos com clientes -
A IFRS 15 exige uma entidade a reconhecer o montante da receita refletindo
a contraprestação que elas esperam receber em troca do controle desses
bens ou serviços. A nova norma vai substituir a maior parte da orientação
detalhada sobre o reconhecimento de receita que existe atualmente em IFRS
e U.S. GAAP quando a nova norma for adotada. A nova norma é aplicável a
partir de ou após 1º de janeiro de 2018, com adoção antecipada permitida
pela IFRS. A norma poderá ser adotada de forma retrospectiva, utilizando
uma abordagem de efeitos cumulativos. A Companhia está avaliando os efei-
tos que o IFRS 15 vai ter nas demonstrações financeiras e nas suas divul-
gações. A Companhia ainda não escolheu o método de transição para a nova
norma nem determinou os efeitos da nova norma nos relatórios financeiros
atuais. O CPC ainda não editou os respectivos pronunciamentos e modifica-
ções correlacionados às IFRSs novas e revisadas apresentadas anterior-
mente. Em decorrência do compromisso do CPC e da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM de manter atualizado o conjunto de normas emitido com
base nas atualizações feitas pelo “International Accounting Standards
Board. - IASB”, espera-se que esses pronunciamentos e modificações sejam
editados pelo CPC e aprovados pela CVM até a data de sua aplicação obri-
gatória. 3. Ativo Circulante: 3.1. INSS a Recuperar
Conta Corrente                                Histórico          Valor
1.1.2.08.00336 INSS a Recuperar 115.074,90

INSS Retido Fonte sobre Notas
 Fiscais 10 - SPDM Barueri 110.998,63

INSS Recolhido sobre Folha 4.076,27
INSS retido na fonte sobre Nota Fiscal 10 da SPDM BARUERI devido a falta
de documentação da Companhia da qual demonstrasse o quadro acionário

da sociedade na data do pagamento, porém o Protocolo 0.206.369/18-9 en-
caminhado à JUCESP no dia 07/03/2018, demonstra os acionistas e suas
respectivas datas de ingresso na companhia Martins & Gagliotti Procedimen-
tos Cirúrgicos S/A, possibilitando, assim, a sociedade aludida a fazer as
retificações das SEFIPs do 1º e 2º Trimestre de 2018 compensando esse
INSS. 3.2. PIS pago em Duplicidade
Conta Corrente                                Histórico          Valor
1.1.2.08.00338 PIS Pago em Duplicidade 30,80
PIS pago em duplicidade na data 15.05.2019, será compensado no futuro
Conforme a Instrução Normativa RFB N° 1717.
3.3. COFINS pago em Duplicidade
Conta Corrente                                Histórico          Valor
1.1.2.08.00339 COFINS Pago em Duplicidade 142,11
COFINS pago em duplicidade na data 15.05.2019, será compensado no futu-
ro Conforme a Instrução Normativa RFB N° 1717. 3.4. IRPJ pago a maior
Conta Corrente                                Histórico          Valor
1.1.2.08.0344 IRPJ Pago a Maior 93.862,90
IRPJ pago a maior devido a alteração da base de presunção da companhia
Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S/A em janeiro de 2018 de 32%
para 8% do IRPJ e 12% da CSLL, retroagindo ao último trimestre de 2017
(data de abertura da sociedade). O mesmo está sendo compensado a partir
do 3º Trimestre de 2018 embasado na resposta consulta Nº 13807.723985/
2017-68 da Receita Federal de 31/01/2018 (código de autenticidade
EP28.0618.15442.0IX0). 3.5. CSLL pago a maior
Conta Corrente                                Histórico          Valor
1.1.2.08.0345 CSLL Pago a Maior 51.935,74
CSLL pago a maior devido a alteração da base de presunção da companhia
Martins & Gagliotti Procedimentos Cirúrgicos S/A em janeiro de 2018 de 32%
para 8% do IRPJ e 12% da CSLL, retroagindo ao último trimestre de 2017
(data de abertura da sociedade). O mesmo está sendo compensado a partir
do 3º Trimestre de 2018 embasado na resposta consulta Nº 13807.723985/
2017-68 da Receita Federal de 31/01/2018, (código de autenticidade
EP28.0618.15442.0IX0). 3.6. Adiantamento a Fornecedores
Conta Corrente                                Histórico          Valor
1.1.2.10.370 Adiantamento a Fornecedores 781.597,74
Conta Corrente                                Histórico          Valor
09/11/2018 - G2 Serviços Administrativos - 169.340,00
10/01/2019 - G2 Serviços Administrativos - 116.167,95
23/01/2019 - G2 Serviços Administrativos - 33.642,96
18/04/2019 - Fashiup Serviços de Moda - 1.348,50
13/05/2019 - G2 Serviços Administrativos - 117.566,05
25/07/2019 - G2 Serviços Administrativos - 88.353,47
06/08/2019 - SS Aprigio Empreendimento - 1.229,33
15/08/2019 - G2 Serviços Administrativos - 98.616,87
22/10/2019 - G2 Serviços Administrativos - 77.051,64
06/11/2019 - SS Aprigio Empreendimento - 1.229,33
12/11/2019 - G2 Serviços Administrativos - 77.051,64
Pagamentos à G2 Serviços Administrativos sem comprovante fiscal. Paga-
mentos à SS Aprigio Empreendimento sem comprovante fiscal. Pagamentos
à Fashiup Serviços de Moda sem comprovante fiscal.

Giuliano Campolim Gagliotti - Sócio Administrador - CPF: 316.942.888-89

São Paulo, 31 de dezembro de 2019. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em
R$ 3.051.644,60 (três milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta Centavos)

José Barnabe Silveira - Contador - CT CRC: 1SP 167.249/O-2

Balanços Patrimoniais em 31/12/2018 e 2018 (Valores em R$ mil)
Passivo e Patrimônio Líquido Nota      2019      2018
Circulante   55.564     5.782
Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Sociais 1.699 2.159
Outras Obrigações 7 50.036 41
Tributos Diferidos 3.829 3.582
Patrimônio Líquido  340.429  419.608
Capital Social 8 87.000 87.000
Reservas 111.332 189.482
Ajustes de Avaliação Patrimonial 142.097 143.126
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 395.993 425.390

 Demonstração do Resultado em 31/12/2019 e 2018 (Valores em R$ mil)
Nota      2019      2018

Receita Líquida 9 13.585 35.455
Lucro Bruto 13.585 35.455
Despesas com Vendas - (1.809)
Despesas Administrativas e Gerais (1.295) (1.073)
Outras Receitas (Despesas) 1.145 -
Resultado Financeiro 15.576 13.450
Receitas Financeiras 15.583 14.251
Despesas Financeiras (7) (801)
Lucro Líquido Antes IR E CSl 29.011 46.023
Imposto de Renda e Contribuição Social (7.161) (6.296)
Lucro (Prejuizo) Líquido do Exercício 21.850 39.727
Por Lote de Mil Ações (Em R$) - -

O relatório dos auditores independentes menciona que:  As demonstrações
contábeis da sociedade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, Normas da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM e as Normas Internacionais de Contabilidade. A

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 (Valores em R$ mil)
Ajuste Reservas Reservas

Capital Avaliação Legal/ de Lucros
Realizado Patrimonial Estatutárias a Realizar       Total

Saldo em 31/12/2017      87.000       144.155         16.704     153.051  400.910
Aumento de Capital - - - - -
Reserva Legal - - 937 (937) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 39.727 39.727
Ajuste de Avaliação Patrimonial - (1.029) - - (1.029)
Distribuição de Lucros              -                 -                 -     (20.000)   (20.000)
Saldo em 31/12/2018      87.000       143.126         17.641     171.841  419.608
Aumento de Capital - - - - -
Reserva Legal - - 1.986 (1.986) -
Lucro Líquido do Exercício - - - 21.850 21.850
Ajuste de Avaliação Patrimonial - (1.029) - - (1.029)
Distribuição de Lucros              -                 -                 -    (100.000) (100.000)
Saldo em 31/12/2019      87.000       142.097         19.627      91.705  340.429

Ativo Nota      2019      2018
Circulante  209.790  205.266
Disponivel 3 5.804 2.161
Aplicações Financeiras 3 170.993 170.813
Contas a Receber de Clientes 4 32.174 31.474
Imoveis Destinados a Venda 819 818
Não Circulante  186.203  220.124
Realizável a Longo Prazo   12.077   44.289
Partes Relacionadas 5 12.000 40.730
Outros Créditos 77 3.559
Investimentos  174.126  175.835
Imóveis em Locação 6 173.526 175.235
Incentivos Fiscais 600 600
Total do Ativo 395.993 425.390

Demonstrações Contabeis Completas

Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto
em 31/12/2019 e 2018 (Valores em R$ mil)

Atividades Operacionais      2019      2018
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício 21.850 39.727
Distribuição de Dividendos (100.000) (20.000)
Depreciação 680 -
Ajuste de Avaliação Patrimonial     (1.029)    (1.029)
Caixa Operacional antes dos Movimentos
De Capital de Giro (78.499) 18.698
(Aumento)/Redução Nos Ativos
Créditos de Clientes (700) (13)
Ativos Não Circulantes 32.212 7.787
Aumento/(Redução) nos Passivos
Obrigações Fiscais 460 (403)
Outros Débitos (49.996) 34
Impostos Diferidos (247) 3.582
Passivos Não Circulantes            -  (41.067)
Caixa Gerado (Absolvido)
  nas Atividades Operacionais (96.770) (11.382)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Variação de Investimentos - 1.257
Partes Relacionadas            -  (16.730)
Caixa Gerado (Absorvido) pelas
  Atividades de Investimento - (15.473)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos Distribuidos 100.000 -
Investimentos        594            -
Caixa Gerado (Absorvido) pelas
  Atividades de Financiamento 100.594 -
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa 3.824 (26.855)
Caixa e Equivalentes de Caixa
No Inicio do Exercício 172.973 199.828
No Final do Exercício  176.797  172.973

3.824 (26.855)

CPE - COMPCPE - COMPCPE - COMPCPE - COMPCPE - COMPANHIA DE PANHIA DE PANHIA DE PANHIA DE PANHIA DE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 65.576.530/0001-28

Relatório da Diretoria

Vitor Luiz Taddeo Mammana - Vice Presidente

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/2019 e 2018
(Valores em R$ mil)

     2019      2018
Lucro (Prejuizo) Líquído do Exercício   21.850   39.727
Resultado Abrangente do Exercício 21.850 39.727

emissão dessas Demonstrações Contábeis, foram concluídas, aprovadas e
tiveram sua divulgação autorizada por sua Diretoria em 13 de junho de 2020.
Para quaisquer esclarecimentos as demonstrações contábeis, financeiras,
notas explicativas e paracer dos auditores independentes estão disponiveis
na sede da sociedade na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220 na
cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo.

Shozo Sato - Contador CRC-1SP 051081/O-5

Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Aproveitamos para agradecer a colaboração recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores.

Taboão da Serra, 30 de Junho de 2020. A Diretoria

Balanço Patrimonial em 31/12/2019 e 2018 - (em R$)
Ativo              2.019              2.018
Circulante 14.450,73 72.290,96
Disponível 13.694,69 71.901,32
Outros Créditos 756,04 389,64

Não Circulante 21.261.375,00 21.175.895,00
Investimento 21.261.375,00 21.175.895,00

Total do Ativo 21.275.825,73 21.248.185,96

Passivo              2.019             2.018
Circulante 32,01 22,17
Obrigações Fiscais 32.01 22,17
Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 21.275.793,72 21.248.163,79
Capital Social 21.813.276,00 21.813.276,00
Reservas Estatutárias (537.482,28) (565.112,21)
Total do Passivo 21.275.825,73 21.248.185,96

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Balanços Patrimoniais em 3/12/2019 e 2018

Nota 01 - Contexto Operacional : A Sociedade tem como principal objetivo
participação em outras sociedades empresariais. As demonstrações contá-
beis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem os Procedimentos, Orientações e Interpretações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que regula os procedi-
mentos contábeis para Pequenas e Médias Empresas, juntamente com a
NBC-T 19-41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PMEs),
aprovada pela Resolução nº 1.255/09, do Conselho Federal de Contabilidade
- CFC, em consonância com as Normas Internacionais de Contabilidade

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31/12/2019 e 2018- (em R$)

Capital Reserva
      Realizado     Estatutária               Total

Saldo em 31/12/2017 21.813.276,00 (728.896,77) 21.084.379,23
Lucro do Exercício/2018 - 163.784,56 163.784,56
Saldo em 31/12/2018 21.813.276,00 (565.112,21) 21.248.163,79
Lucro do Exercício/2019 - 27.629,93 27.629,93
Saldo em 31/12/2019 21.813.276,00 (537.482,28) 21.275.793,72

 EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE P EPE - EMPRESA DE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/AAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ: 06.225.026/0001-14

Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas de
notas explicativas. Aproveitamos para agradecer a colaboração recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores. Taboão da Serra, 30 de Junho de 2020.

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/2019 e 2018 - (em R$)
I - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais          2.019           2.018
a) Resultado do exercício 27.629,93 163.784,56
Equivalência Patrimonial  (85.480,00) (184.353,00)

(57.850,07) (20.568,44)
b) Aumento/Redução nos Ativos Circulantes
Outros Créditos      (366,40)       (147,58)

(366,40) (147,58)
c) Aumento/Redução nos Passivos Circulantes
d) Aumento/Redução no Passivo Circulante Prazo
Obrigações Fiscais 9,84 (91,76)
Outras Contas a Pagar                 -    (5.000,00)

9,84 (5.091,76)
e) Aumento/Redução no Exigível a Longo Prazo                 -                 -
Caixa Líquido Proveniente
  das Atividades Operacionais  (58.206,63)   (25.807,78)
II - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento/Redução Líquido
  de Caixa e Equivalentes de Caixa (58.206,63) (25.807,78)
Demonstração do Caixa e Equiv de caixa
Caixa e Equivalente de caixa início do exercício (71.901,32) (97.709,10)
Caixa e Equivalente de caixa no fim do exercício    13.694,69     71.901,32

 (58.206,63)   (25.807,78)

Demonstração do Resultado em 31/12/2019 e 2018 - (em R$)
             2.019              2.018

Despesas administrativas e gerais (57.547,66) (20.551,15)
Equivalência Patrimonial 85.480,00 184.353,00
Lucro Antes do Resultado Financeiro 27.932,34 163.801,85
Receitas Financeiras 826,00 1.032,75
Despesas Financeiras (1.128,41) (1.050,04)
Lucro Antes de Tributação 27.629,93 163.784,56

Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente
Shozo Sato - Contador -  CRC - 1SP051081/O-5

(International Financial Reposrting Standard - IFRS) emitidas pelo
Accounting Standard Board - IASB. Nota 02 - Sumário das Principais Prá-
ticas Contábeis: a) Resultado A apuração do resultado foi realizado pelo
regime competência. b) Investimentos: Foram reconhecidos pelo custo e
atualizados pelo método de equivalência patrimonial.
Empresa Naudiluz S/A              2.019              2.018
Participação 100%
Saldo Anterior 21.175.895,00 20.991.542,00
Equivalência Patrimonial 85.480,00 184.353,00
Saldo Final 21.261.375,00 21.175.895,00

c) Capital Social, encontra-se totalmente integralizado é representado por
10.906.638 ações ordinárias e 10.906.638 ações preferenciais, nominativas
sem valor nominal.

Marcos Laffin – Apoio – O ativo, inquieto  e 
laureado autor lançou uma particular edição de seus 
poemas que vem, ao longo dos anos, “balançando” a 
capacidade intelectual de seus leitores com poemas 
graciosos, lancinantes e pensantes. Há temas para 

todos os sabores. Alguns há que ler várias vezes, não só pela 
beleza, mas também pela sua complexidade. Dotado de um 
ácido lirismo. Incrível notar como um profissional dos números 
tenha tamanha sensibilidade. Para poucos!

Cio de Pássaros

Maria Lucia Moyses Ruiz – Scortecci – O título 
da obra é uma brincadeira com a síndrome do seu 
tema central. Como de hábito, a psicóloga autora 
brinda seu séquito de leitores com mais um ótimo 

romance de cunho psicológico, prá lá de intrigante e com uma 
finesse literária incontestável. Imaginem uma família quase 
destruída por causa de uma disfunção neuropsicológica do seu 
“chefe”. Esse é o fio condutor dessa ficção que pelo que sabemos, 
é um mal que acomete nossa sociedade em larga escala, tornan-
do-se quase uma verdadeira epidemia. Instrutivo e arrepiante!

Não me Toque

Pilar Pardo Rubio – Pensamento Cultrix – Ati-
vista espanhola, reconhecida internacionalmente, 
questiona e responde às questões essenciais que 
norteiam ou deveriam nortear nossa sociedade quan-

to ao enfrentamento e definitivo aceite dos direitos femininos. 
Na opinião deste humilde escriba, o fato de ter que discuti-lo 
já é em si uma excrescência, pois inerente deveria ser. Nota-se 
um grande avanço, todavia pífio pelo que necessário é. Obra de 
grande alcance. Um barulhento alerta!

Primavera das Mulheres: 100 questões 
essenciais para entender o feminismo 
no mundo contemporâneo

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

São Paulo, sábado a segunda-feira, 22 a 24 de agosto de 20206

Para se ter uma ideia, 72% dos brasileiros que estão no 
mercado de trabalho sofrem alguma sequela ocasiona-
da pelo estresse. Desse total, 32% sofrem de burnout 

e 92% continuaram trabalhando mesmo doentes, é o que 
diz uma pesquisa realizada pela Isma-BR (representante 
da International Stress Management Association). 

Em meio a esse cenário se torna ainda mais relevante 
buscar estratégias que levem qualidade de vida aos cola-
boradores.  Além disso, o Brasil é o quinto país mais seden-
tário do mundo, 47% da população não praticam atividade 
física suficiente para se manter saudável, segundo dados 
da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Para Tomás Camargos, sócio-fundador da VIK, startup 
que oferece um programa de saúde gamificado para as 
empresas, a necessidade de investir em cuidados com a 
população e os colaboradores já era alarmante, essa crise na 
verdade escancarou a necessidade das empresas cuidarem 
do bem-estar do colaborador. 

“Atividades físicas colaboram para saúde mental e física, 
mas se forem associadas a outros desafios cognitivos, os 
benefícios são potencializados, o que leva benefícios aos 
colaboradores e às empresas”, complementa. Os especia-
lista listam cinco benefícios que a gamificação traz para o 
“novo normal”. Confira: 

1Senso de pertencimento aos colaboradores: 
segundo uma pesquisa realizada pela Edelman, 87% das 
pessoas nas empresas concordam que as organizações são 

A crise da Covid-19 trouxe grandes impactos na saúde e na economia mundial, mas por outro lado abriu os olhos das empresas sobre a 
importância do bem-estar no trabalho. O retorno gradual dos colaboradores e as novas formas de gestão humanizada ganham 

cada dia mais relevância nas adaptações para o “novo normal”. 

huManização e integração

Pixabay

2Menos estresse e  síndrome de burnout: as 
atividades físicas que colaboram para a melhoria da saúde 
em geral. Segundo Pedro Reis, também sócio-fundador 
da VIK, já é comprovado que realizar exercícios de forma 
moderada combate e previne uma série de comprometi-
mentos funcionais. 

“Dessa forma, a gamificação chega como uma solução 
para ajudar esses colaboradores estressados. Ela pode 
ser aplicada em um programa de saúde coletivo que, com 
atividades físicas, estimule a participação engajada com 
fortalecimento da convivência social, da inclusão da di-
nâmica do jogo. Além disso, é possível incluir atividades 
relacionadas a mindfulness e meditação para cuidar da 
questão da saúde mental”, aconselha. 

3Melhora na autoestima: programas focados 
na melhoria da qualidade de vida impulsionam tanto 
o colaborador como a empresa. Investir em melhorias 
internas para o funcionário, como programas de ga-
mificação,  traz benefícios para todos dentro e fora do 
ambiente corporativo, fazendo com que os colaboradores 
se sintam mais saudáveis e confortáveis com seu estado 
físico, emocional e social.  Além disso, é possível premiar 
os colaboradores ao final da competição proposta pelo 
programa escolhido. 

4traz motivação e produtividade para os cola-
boradores: a gamificação pode ser aplicada de diversas 
formas, como um programa que promove saúde, por meio 
da atividade física, em que é possível criar uma competi-
ção saudável entre os membros de uma equipe, com uma 
premiação no final para quem fizer mais pontos. 

“Não importa como o game será aplicado, ele sempre 
terá o intuito de promover uma maior interação e fazer 
com que os colaboradores não se tornem robôs. Hoje, em 
meio a pandemia e o agravamento na saúde mental da 
população, programas que buscam felicidade e bem-estar 
acima de tudo devem ser implementados nas empresas”, 
complementa o especialista.

5Colaborador feliz produz mais: trabalhador feliz 
é, em média, 31% mais produtivo, três vezes mais criativo 
e vende 37% a mais em comparação com outros, é o que 
diz um estudo realizado pela Universidade da Califórnia.

“Trazer humanização e integração para as empresas estão 
entre os principais pontos que levam qualidade de vida e 
satisfação para os colaboradores. Investir na melhoria do 
clima organizacional e também entender/valorizar cada 
um na equipe, pode ser a chave para levar felicidade à sua 
empresa. E não se esqueça: atividade física libera endorfina, 
invista nisso!”, finaliza Camargos. 

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

MotivoS Para adotar 
a gaMifiCação no 

“novo norMal”
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responsáveis pelo bem-estar físico e financeiro. “Nesse mo-
mento de estresse e insegurança que estamos passando os 
colaboradores precisam se sentir pertencentes à empresa 
em que trabalham.

Que são parte importante dentro da equipe e nos proces-
sos. Muitas empresas nos procuraram com essa preocupa-
ção e que tiveram um maior engajamento e satisfação dos 
colaboradores ao implementar programas de gamificação, 
mesmo em um momento de isolamento social”, revela 
Camargos.
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 3043-4171

João Figueira (*)

Porém, é necessário que 
nessa volta exista muito 
cuidado e planejamento. 

Planejar, talvez seja uma das 
coisas mais importantes do 
cotidiano. E nas contas, não é 
diferente, manter um planeja-
mento em alta principalmente 
no quesito financeiro, é um bem 
muito necessário. 

Segundo pesquisa realizada 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) em parceria 
com o Instituto FSB, em um 
grupo com 11 bens de consumo, 
dois terão muita procura após o 
fim da pandemia, são eles roupas 
(34%) e calçados (31%). Como 
forma de prevenção para lidar 
com a volta dos comércios, veja 
os sete passos para manter o 
controle financeiro nessa e em 
outras situações. 

 1) Tenha metas em seu co-
tidiano - É preciso ter um 
objetivo. Estabeleça uma 
meta, coloque ela em prá-
tica com o ato de guardar 
uma quantia por mês para 
determinada ação, dessa 

Manter um planejamento em alta principalmente no quesito financeiro, 
é um bem necessário.
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Sete passos para manter o controle 
financeiro na volta aos comércios

Com a volta dos comércios durante o período de quarentena, muitas pessoas que mantiveram o consumo reduzido durante a pandemia já fazem planos 
para voltar a usar o dinheiro com as compras

forma você irá colocar isso 
como um passo importante 
para alcançar o que deseja. 

 2) Utilize ferramentas 
para entender o seu 
fluxo - Conte com a ajuda 
de uma planilha e a abas-
teça com as informações 
sobre gastos. As pequenas 
despesas podem se tornar 
um problema. Anote todos 
os gastos, desde a bala 
na padaria até o abas-
tecimento do carro. Ter 
conhecimento de todos os 
seus gastos irá te ajudar 
com os planos. 

 3) Não compre o que não 
precisa - Será que é neces-
sário comprar tudo aquilo 
que você ficou sem durante 
os meses de pandemia? 
Alguns bens são indispen-
sáveis neste momento, 
fique atento às promoções 
e reflita se realmente vale 
a compra. 

 4) Mantenha a opção do 
consumo em casa - 
Apesar da abertura dos 

lojas físicas e virtuais. 

 6) Não entre em dívida 
- Apesar de tentadoras, 
as parcelas de cartão de 
crédito não são boas alter-
nativas para quem deseja 
economizar e manter o 
orçamento positivo. Faça 
o exercício do consumo 
consciente e opte por 
opções em que você não 
precise passar meses pa-
gando. 

 7) Lembre-se de pedir des-
contos - Muitas pessoas 
não se sentem confortáveis 
em solicitar desconto, por 
outro lado algumas acre-
ditam que pechinchar é a 
arte do negócio. Muitos es-
tabelecimentos já colocam 
o valor acima do mercado 
para alcançar uma nego-
ciação razoável esperando 
que o cliente peça um 
desconto. Deixe de lado 
a vergonha e cultive esse 
hábito, principalmente na 
compra de artigos mais 
caros.

(*) - É Head de Operações da fintech Simplic.

restaurantes, a opção do 
consumo em casa ainda é a 
mais indicada. Mesmo com 
a grande variedade encon-
trada nos restaurantes e 
deliverys, você pode pro-
duzir sua receita favorita 
de forma mais econômica. 
Dessa forma o orçamento 
ganhará mais força e você 
não cairá na tentação de 
aumentar seu consumo. 

 5) Faça uma pesquisa de 

preços - Muitas empresas 
estão aproveitando esse 
retorno para colocarem 
diversas promoções em 
evidência. Porém, muitos 
preços que brilham os 
olhos são os mesmos de 
cinco meses atrás. Por-
tanto, antes de finalizar a 
compra utilize ferramen-
tas para pesquisar qual o 
melhor preço de mercado. 
Muitas vezes é preciso 
fazer a comparação entre 
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Contratar em tempos 
de pandemia

É importante para 
os cidadãos poder 
entender os direitos e 
deveres relativos aos 
contratos fechados antes 
e durante a pandemia

Contrato é instrumen-
to onde se vê (quando 
o contrato é escrito), 

ou se ouve (quando o con-
trato é verbal) o acordo de 
vontades de duas ou mais 
pessoas, de instituições e 
de empresas, criando, mo-
dificando ou extinguindo 
obrigações e direitos. O sim-
ples fato de se comprar uma 
passagem de ônibus para 
apresentá-la ao motorista e 
seguir viagem, ou receber a 
entrega das compras pagas 
no aplicativo que prestou o 
serviço de trazê-las do mer-
cado, esses são exemplos 
de contratos que fechamos 
sem nem perceber que es-
tamos contratando.

É possível contratar a 
respeito de tudo que tiver 
fins lícitos, ou seja, tudo 
que seja permitido por lei ou 
que não tenha sido proibido, 
isso, seguindo os princípios 
básicos da boa fé, do fim so-
cial a que se destina o pacto 
e também da vontade livre 
das partes contratantes, que 
devem ser pessoas maiores 
de idade e capazes de res-
ponder por seus atos. São 
dezenas de modalidades de 
contratos. Há por exemplo 
o contrato de compra e 
venda, o de troca, de doa-
ção, de aluguel de imóvel 
ou outro bem, contrato de 
empréstimo, de seguro, 
contratos bancários, com 
escolas, contrato eletrôni-
co - aquele formalizado de 
longe, por loja virtual, com 
a ausência presencial dos 
contratantes, etc.

Quando o contrato fir-
mado tiver irregularidades, 
ou seja, contiver vícios por 
erro, ignorância, dolo, frau-
de, ou mesmo nos casos de 
ter sido feito por pessoa 
incapaz, havendo equívo-
cos, o que foi contratado 
pode ser declarado nulo ou 
anulado pelo Poder Judiciá-
rio. Ademais, nos casos em 
que é descumprida alguma 
obrigação contratual, seja 
no contrato verbal, escrito 
ou combinado por mídia di-
gital, esse descumprimento 
está sujeito a indenização 
por perdas e danos, cobran-
ça de juros, multa e correção 
monetária. 

Entretanto, nesse mo-
mento de crise mundial, 
quando as pessoas estão 
sendo obrigadas a per-
manecer dentro das suas 
casas e muitas das ve-
zes descumprir ou ver o 
descumprimento de algo 
contratado, como pode ser 
melhor proceder? Acontece 
que, no atual momento, os 
acontecimentos podem ser 
considerados como casos 
fortuitos ou de força maior, 
devido à determinação de 
quarentena para todos e 
mais especificamente para 
quem é do grupo de risco. 
Assim, como o Judiciário 
decidirá sobre quem tem ou 
não razão se houver quebra 
do contratado?

Vale esclarecer, nos ca-
sos fortuitos ou de força 
maior há a possiblidade de 
descumprimento das obri-
gações devido à ocorrência 
de algo inevitável, previsível 

ou não, como o caso da 
pandemia da COVID19 alas-
trando-se por quase todo o 
planeta, causando prejuízos 
ainda incalculáveis, quando 
festas de casamento estão 
sendo canceladas, viagens 
para outros continentes 
também, os restaurantes es-
tão sem clientes, shoppings 
centers estão fechados e as 
poucas lojas ainda abertas 
encontram-se vazias.

Vivemos tempos de gran-
de insegurança econômica 
e jurídica, e para momentos 
assim, de excepcionalidade, 
melhor usar de precaução 
consultando bons advoga-
dos que auxiliem nos novos 
contratos, onde inclusive 
pode ser estipulada cláusula 
determinando quem irá as-
sumir o risco, ou o prejuízo 
do que está sendo negocia-
do, nos casos fortuitos ou 
de força maior.

Para o que já estava con-
tratado antes da pandemia, 
se todas as partes contra-
tantes puderem alegar caso 
fortuito ou de força maior, o 
melhor é partir para a nego-
ciação ganha-ganha, usando 
da boa-fé, conciliando os 
interesses de todos. Se as 
partes conseguirem chegar 
a um acordo quanto ao que 
estava contratado sem pre-
cisar ir ao Judiciário, impor-
tante registrar o combinado 
por escrito, especificando 
tratar-se de um aditivo ao 
antigo contrato, que as de-
mais cláusulas continuarão 
sendo respeitadas. Ao final 
todos devem assinar.

Ora, outra dica impor-
tante para caso do cidadão 
decidir assinar um contrato, 
um aditivo de contrato, ou 
qualquer contrato, é estar 
atento para: (1)saber os 
objetivos do pacto que 
se está por assinar; (2)se 
quem está contratando tem 
capacidade para honrar o 
contrato; (3)compreender 
o que de fato está escrito, 
caso contrário consultar 
advogado; (4)observar se 
há renovações automáticas, 
quais as condições, preço, 
provisões, duração, local, 
responsabilidades e direi-
tos, multas aplicáveis, datas 
limites para certos eventos, 
garantias, motivos e formas 
de encerramento e o local 
(foro) onde as dúvidas 
possam ser tratadas judi-
cialmente, por mediação ou 
por arbitragem.

Muito importante tam-
bém não deixar espaços 
em branco, onde possa ser 
encaixado algum texto; não 
rasurar; não assinar folha 
em branco; rubricar todas 
as folhas do contrato; es-
crever no rodapé de todas 
as folhas o objetivo e a data 
da assinatura do contrato e 
guardar uma cópia idêntica 
ao original, inclusive com 
todas as assinaturas.

De acordo com o expos-
to, parece possível avaliar 
que, mesmo em dias co-
muns contratar não é algo 
simples, portanto, em dias 
de pandemia, importante 
assegurar-se dos direitos 
e deveres dos envolvidos, 
com cautela e precisão, 
para evitar o desequilíbrio 
contratual e prejuízos.

 
(*) - Pós-graduada em Neurociências 

Aplicadas à Aprendizagem e em 
Finanças com Ênfase em Gestão 

de Investimentos, é especialista em 
Mediação e Conciliação de conflitos 

e Diretora Executiva da Gouvêa 
Advogados Associados.

Luciana G. Gouvêa (*)

Brasil, agosto de 2020: O 
mercado de trabalho 
brasileiro tem apre-

sentado uma recuperação 
considerável, é o que aponta 
um estudo da FGV do mês 
de junho. Ainda de acordo 
os números apresentados, 
o indicador recuperou, nos 
últimos três meses, cerca 
da metade das perdas do 
trimestre entre fevereiro e 
abril.

Os contratos intermi-
tentes, que hoje represen-
tam 2,4 mil vagas, foram 
criados nesse período de 
pandemia e, apesar do im-
pacto direto nos postos de 
trabalho, essa modalidade 
de contrato acumula um 
saldo positivo de 16 mil 
postos ao ano.

Esses contratos, que foram 
criados na reforma trabalhis-
ta de 2017, voltaram para 
o radar dos empresários 
brasileiros em meio à flexi-
bilização da quarentena, por 
permitir que as empresas 
chamem os funcionários 
apenas quando houver de-
manda e, por isso, paguem 
somente as horas efetiva-
mente trabalhadas.

Para muitos, é uma relação 

A Justiça do Trabalho de São 
Paulo determinou que a Uber Eats 
forneça aos entregadores de comida 
pelo aplicativo álcool em gel, auxílio 
financeiro em caso de afastamento e 
pontos de apoio para higienização. 
A sentença da juíza Josiane Grossl, 
titular da 73ª Vara, atende um pedido 

do Ministério Público do Trabalho.
A juíza justificou a decisão de-

vido ao aumento da demanda por 
entrega de comida em casa com a 
pandemia. “Ao mesmo tempo em 
que a utilização do delivery reduz 
o risco de contágio do consumidor 
que recebe o produto em casa, os 

trabalhadores que realizam as en-
tregas ficam expostos ao contágio”. 
A empresa deve fornecer além de 
álcool, equipamentos de proteção, 
como máscaras. A Uber também está 
obrigada a instalar mais pontos de 
apoio aos entregadores, chamados 
de centros de higienização (ABr).

Deibson Silva
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Emprego esporádico é o novo 
normal do trabalhador paulistano
Dados do Caged mostram que a ocupação intermitente voltou a crescer em meio à reabertura das atividades 
comerciais e, mesmo com o cenário da Covid-19, cerca de 2,4 mil vagas foram criadas nesse período

Ao todo, foi investido R$ 
1,4 milhão no desenvol-
vimento de tecnologias e 
parcerias (como LinkedIn e 
Udemy) para compor a rede 
social, e a expectativa é que 
o Goowit se torne um uni-
córnio (empresa que atinge 
R$ 1 bilhão em faturamento) 
até 2022.

O acesso é gratuito para 
os usuários, mas o CEO da 
Goowit Deibson Silva não 
parou por aí, colocou à dis-
posição, gratuitamente, uma 
inteligência artificial, Sher-
ppy para treinar humanos e 
dar dicas ao desempregado 
de como voltar para o mer-
cado de trabalho durante a 
pandemia.

“As mudanças vieram 
para ficar e o quanto antes 
o profissional fizer os ajus-
tes, menos danos terá na 
carreira”, comenta. Com o 
intuito de ajudar candida-
to e empresa, foi criado o 
Sherppy, uma solução em 
Inteligência Artificial que 
atua como Mentor Vocacio-
nal, ajudando os usuários 
no desenvolvimento de Soft 
e Hard Skills (habilidades 
comportamentais e técnicas, 
respectivamente).

mais flexível de trabalho, e 
parece se adequar a esse 
momento em que é preciso 
reabrir as portas para que a 
economia volte a girar.  

De acordo com o Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 
o Brasil perdeu 331,9 mil 
postos de trabalho formais 
em maio (último dado dis-
ponível), devido à crise 
econômica causada pelo 
novo Coronavírus. E esse fe-
chamento foi praticamente 
generalizado.

Mediante esse cenário, 
a startup e rede social de 
recrutamento, que liga 300 
mil usuários cadastrados 

na plataforma, programou 
seu algoritmo para fazer o 
match do candidato com a 
vaga desejada. O GOOWIT 
une Inteligência Artificial 
e People Analytics e faz a 
recolocação do profissional 
no mercado de trabalho. 
Combina desempregados 
e empresas com 99% de 
assertividade, reduz o tem-
po de contratação de 45 
dias para 7 dias, além de 
garantir 30% de aumento 
na retenção de profissionais 
evitando, assim, prejuízos, 
já que Brasil é o 9º país do 
mundo que mais desperdiça 
dinheiro nas contratações e 
demissões.

Para Celson Hupfer, CEO da Connekt  e doutor em Psi-
cologia Social, não existe muito segredo, basta manter a 
calma e agir o mais natural possível. “É importante que a 
conversa seja a mais natural possível e o candidato deve 
agir de modo parecido como em outras situações sociais. 
O único ponto é que a pessoa deve ficar atenta com sua 
oratória, demonstrar suas qualidades e os motivos pelos 
quais ela deve ser contratada”. Para auxiliar no processo 
de recrutamento, o especialista separou sete dicas, que 
inclusive, podem ser utilizadas durante a pandemia para 
entrevistas online. Confira: 
 1) Seja pontual - A primeira dica é ser pontual, seja 

na entrevista presencial ou por vídeo, como estão 
sendo realizadas durante a pandemia. É preciso ver 
com antecedência o percurso até o local de entre-
vista e se programar para chegar com antecedência, 
levando em conta que podem ocorrer imprevistos. 
Já para o online, realize testes de áudio e vídeo e 
se possível, coloque um despertador cinco minutos 
antes, para não perder a hora, já que como estamos 
em casa, as chances de se distrair e perder o horário 
são maiores. 

 2) Comunicação verbal - Treine alguns pontos que 
julga importante falar durante a entrevista. Já no 
momento, seja o mais claro e conciso, utilizando 
tom de voz adequado. A forma como falamos pode 
transmitir confiança, porém, quando feito de modo 
errado, pode transparecer timidez ou até, falta de 
interesse ou sabedoria para determinados assuntos. 

 3) Mantenha contato visual - Manter um contato 
visual pode aproximar você do recrutador, e sig-
nificar para ele autoconfiança e sabedoria em lidar 
com momentos de nervosismo. Esse tipo de contato 
ajuda a estabelecer conexão com o contratante e faz 
com que ele sinta mais empatia com você durante a 
entrevista. 

 4) Permaneça atento - Treine sua atenção para não 
perder o foco durante a entrevista. Desligue o celular, 
fique longe de relógios e lembre de tirar chicletes ou 
balas da boca. No caso da entrevista online, avise os 
familiares, fique longe de ruídos externos da rua e 
não fique perto de animais, apesar de serem fofos, 
eles também podem tirar a sua atenção. 

 5) Roupas - É importante buscar a cultura da empresa, 
quais os tipos de roupa que utilizam no dia-a-dia, para 

Essencial: ficar atenta com sua oratória, demonstrar suas 
qualidades e os motivos pelos quais deve ser contratada.
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Sete dicas de como se comportar em 
uma entrevista de emprego

ter uma  ideia em quais peças utilizar. Evite roupas 
extravagantes e itens como chinelo, boné, peças 
curtas, transparentes ou decotadas. É importante 
passar uma certa formalidade e demonstrar que você 
conhece o ‘estilo’ da empresa. A regra vale também 
para a entrevista online. 

 6) Seja natural - A entrevista de emprego é uma 
conversa natural. Então, atente-se aos sinais que o 
seu recrutador dá. “Dance a dança dele. Se ele fizer 
brincadeiras, dê risada e continue com a comunicação 
visual. Caso ele seja mais sério, permaneça com uma 
postura parecida. Lembre-se de não se alongar nas 
respostas, ao mesmo tempo que não fale de modo 
tão resumido, não minta, domine seu currículo e 
fale sobre suas conquistas e expectativas e se tiver 
dúvidas, questione o entrevistado”, finaliza Hupfer. 

 7) Respire! - É comum ficarmos nervosos, ter dor de 
cabeça ou ansiedade. Por isso, é importante respirar 
pausadamente antes e durante a entrevista, isso leva 
ar aos pulmões e cérebro e dá a sensação de calma 
no corpo. A ansiedade pode fazer a gente a falar 
demasiadamente ou calar-se mais, contrair o corpo 
e causar nervosismo e estresse, nosso corpo fala, 
então também evite cruzar os braços, gesticulações 
agressivas e desordem com bolsa ou pasta que levou 
para a entrevista. 

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

Uber deve aumentar proteção a entregadores

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br




