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Com o fim da pandemia global, surgirá uma nova maneira de viver 
e o mundo, com certeza, será muito diferente. Tendo em vista ante-
cipar algumas mudanças que moldarão essa nova realidade, a Allianz 
Partners, líder em assistência 24 horas e seguro viagem, produziu, em 
parceria com o Futurologista Ray Hammond, o relatório “Life after 
COVID-19”. Dividido em quatro categorias – casa, saúde, mobilidade 
pessoal e viagens -, o conteúdo traz os seguintes destaques.   

Coronavírus vai mudar a vida da população

Muitos já ouviram falar sobre computação quântica, mas poucos 
sabem o que é. E, embora tenha sido uma tecnologia pouco usada até 
alguns anos atrás, os físicos falam sobre ela há mais de três décadas. 
Após tanto tempo de estudos e pesquisas, hoje vemos a tecnologia 
quântica sendo aplicada em diversos setores, impactando diretamente 
no nosso dia a dia. Mas em que ela pode nos ajudar?  Acontece que a 
computação quântica aumentará – e muito! - o poder de processamento, 
o que pode representar avanços empolgantes da física de partículas 
no Aprendizado de Máquina e Ciência Médica.   

Era da computação pós-quântica

Sob o argumento de que muitas empresas não estavam preparadas e 
pela falta da criação da autoridade nacional de proteção de dados (ANPD), 
a LGPD foi sendo adiada. Após três sucessivos adiamentos, a LGPD – uma 
espécie de "código de ética" a ser seguido sobre o tratamento de dados 
nas suas mais variadas aplicações e ambientes – enfim entrou em vigor. 
A legislação traz mudanças na forma como esses dados são tratados 
atualmente, ou seja, estabelece regras para coleta, utilização, acesso, 
reprodução, transmissão, processamento, armazenamento, transferência 
e destruição dos dados pelas empresas públicas e privadas.   

LGPD entrou em vigor

Freepik

Negócios em Pauta

Vitrine Virtual
A Stone, fintech de serviços financeiros e de pagamentos, 

acaba de lançar a Lojinha Stone. O objetivo é oferecer ao 
lojista que ainda não vende online uma plataforma pronta, 
simples, fácil de usar e totalmente gratuita. Para começar a 
operar basta montar a vitrine virtual, inserir os produtos com 
foto, preço e descrição, e iniciar as vendas. Autonomia total 
ao lojista, que estará no controle da operação on-line do seu 
negócio. O empreendedor personaliza a sua loja e inclui, edita 
ou remove itens a qualquer momento. Outras informações: 
(www.stone.com.br).    Leia a coluna completa na página 3

facebook.com/pegn/reprodução

News@TI

Webinário explica como as empresas devem 
se preparar para a LGPD

@As propostas para prorrogar o início da Lei 13.709/2018, 
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em decorrên-

cia do novo cenário econômico modificado pela pandemia, 
não foram acatadas pelo Senado Federal na última semana. 
Assim, a LGPD entrará em vigor no Brasil logo após a sanção 
do presidente da República ao projeto de lei de conversão 
da MP 959, dentro de alguns dias. A fim de orientar as 
empresas sobre essa nova forma de tratar os dados dos 
clientes, nesta quinta-feira (3), às 14h, a FecomercioSP 
realiza o webinário LGPD em Vigor! E agora?, que será 
transmitido nas redes sociais da Federação no YouTube e 
no Facebook.   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/Fecomercio

O processo de evolução digital, 
que vinha engatinhando há 
pelo menos cinco anos, obrigou 
líderes a tomarem decisões 
para transformar e otimizar a 
performance dos negócios diante 
da pandemia.

As formas de consumo foram coloca-
das de cabeça para baixo e ondas 

tecnológicas influenciaram a forma de 
interação entre os consumidores e as 
marcas. Diante desse cenário, empresas 
retardatárias têm um curto período para 
adequar-se ao Novo Ponto de Venda 
(PDV). Mas o que, de fato, é o Novo PDV? 

No varejo de calçados e roupas, por 
exemplo, isso significa repensar proces-
sos a fim de criar um ambiente conectado 
e dinâmico, que utiliza tecnologia de 
forma eficiente, colocando o cliente no 
centro das decisões e orientado a uma 
experiência de compra sem atrito, des-
gastes, barreiras ou frictionless retail, 
como é conhecido no termo em inglês. 

Modernizar o ambiente de loja é uma 
forma de oferecer experiências de consu-
mo mais rápidas, fáceis e convenientes, 
lembrando que o ponto de encontro físico 
com o consumidor permite influenciar 
novas interações e diferenciar-se da con-
corrência. Para isso, há sete principais 
tecnologias que fazem parte do Novo PDV: 

1. Checkout Mobile: elimina filas, dá 
ao vendedor a possibilidade de oferecer 
um atendimento ainda mais personali-
zado e com pagamento rápido. Além de 
finalizar a venda em qualquer lugar da 
loja, imprime a nota fiscal e dá baixa no 
estoque. 

2. Carteiras Digitais: cashback e 
pagamento sem contato estimulam con-

7 tecnologias essenciais para 
o Novo Ponto de Venda 

sumidores a utilizarem o pagamento via 
carteiras digitais. Oferecer ao cliente 
pagamento via QR Code integrado ao PDV 
com criptografia de ponta a ponta agrega 
valor à experiência de compra, transmite 
segurança e cria uma percepção de que a 
loja é antenada em inovação. Além disso, 
oferece possibilidades de menores taxas 
com as adquirentes. 

3. Integrações: quando pelo me-
nos dois canais de vendas convergem 
afirma-se que a loja tem uma operação 
omnichannel, por mais simples que ela 
seja. A integração entre sistemas reduz 
custos operacionais, elimina retrabalhos, 
automatiza processos e agiliza o atendi-
mento ao cliente. 

4. Link de pagamento: vendas no 
provador, delivery, Instagram, WhatsA-
pp, Facebook e outros canais ganharam 
força em um pequeno intervalo de tempo. 
Finalizar a venda com pagamento por 
link integrado no PDV com envio para o 
WhatsApp do cliente e confirmação do 
pagamento diretamente pelo sistema é 
um recurso que tem ajudado os lojistas a 
simplificar essa operação para o cliente, 
o caixa e o financeiro. 

5. Vendedores Digitais: dispor facil-
mente de fotos de produtos e montar looks 
para inspirar os clientes na hora de compor 
o novo visual passa a ser um dos papéis 
do vendedor, que tende cada vez mais a 
se relacionar com os clientes e vender por 
meio de canais de comunicação digitais. 

O Novo PDV dispõe de um aplicativo 
de social selling, no qual o vendedor 
tem acesso a todo estoque da loja para 
prestar atendimento personalizado, com 
pagamento por link integrado e opção de 
retirar na loja ou receber em casa. 

6. CRM (Customer Relationship Ma-
nagement): o potencial de crescimento 
nas vendas, tanto da loja física quanto da 
online, devem ser explorados. Informações 
simples e fáceis de analisar podem ser ex-
traídas em poucos cliques no CRM do Novo 
PDV. Quando utilizadas corretamente, 
contribuem no crescimento das vendas. 

7. BI (Business Intelligence): a 
gestão dos resultados da loja, na medida 
em que são alimentadas por mais dados, 
fica mais inteligente com uma ferramenta 
de análise fácil e intuitiva. Encontrar 
respostas na hora certa abre vantagem 
frente à concorrência e deve ser consi-
derada nessa transformação. 

Num processo de mudança, algumas 
decisões são desafiadoras para os empre-
endedores. Os investimentos são difíceis 
de serem realizados num momento tão 
delicado, mas isso será determinante para 
corrigir a rota, antes que fique grande 
demais a distância entre os concorrentes 
que deram a largada antes. É uma jornada 
sem fim, mas é preciso começar. 

(Fonte: Rodrigo Roland é CEO da Data System, 
empresa especialista em soluções para 

o varejo de calçados e roupas).

NEGóCIOs

Esperançar, 
é simples, é 
grátis e faz 
muito bem!

Por Pérsio Alberto Mandel

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

COMO MIGRAR 
COM suCEssO 
uMA EMPREsA 
DO OFFLINE 
PARA O ONLINE 

    Leia na página 6
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Messi e o Barcelona
O pai e agente do craque Lionel 

Messi, Jorge, afirmou ontem (2) que 
será "difícil" a permanência do argen-
tino no Barcelona. Ele desembarcou 
na cidade catalã e foi se encontrar 
com o presidente do Barça, Josep 
Maria Bartomeu. Jorge revelou que 
não conversou com o Manchester 
City e nem com o técnico Pep 
Guardiola. No entanto, afirmou que 
"é difícil para o Leo [Messi] ficar no 
Barcelona", segundo a emissora  
local 'El Chiringuito' (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-migrar-com-sucesso-uma-empresa-do-offline-para-o-online/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-03-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-03-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/esperancar-e-simples-e-gratis-e-faz-muito-bem/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/futurologista-preve-como-o-coronavirus-vai-mudar-a-vida-da-populacao-mundial/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/lgpd-entrou-em-vigor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/dicas-para-melhorar-a-seguranca-na-era-da-computacao-pos-quantica/
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News@TI
FricTech: brasileiro cria conceito que virou 
febre do Vale do Silício

@No ecossistema das startups, termos como Fintechs e Edtechs 
fazem parte do vocabulário. E as FricTechs? Consideradas como 

uma das maiores tendências no Vale do Silício para 2020, as FricTechs 
são startups que buscam reduzir o atrito (friction, em inglês) no 
acesso a produtos e serviços, além de  aprimorar a conveniência do 
usuário/cliente graças à eliminação do atrito. Seja por  filas, senhas 
ou a necessidade de portar documentos ou dinheiro em espécie. O 
termo foi criado pelo brasileiro André Barretto, CEO e Fundador 
da primeira FricTech do mundo, a UNIKE Technologies. A startup 
nasceu em maio de 2019, com o intuito de aprimorar a experiência 
dos clientes em eventos e casas noturnas. Desde 2016, André, vem 
atuando com soluções para facilitar transações nesses ambientes. 
A primeira foi a ZigPay, uma plataforma que integra os pagamentos 
realizados nos ambientes e também a ZakPay, voltada para atender 
os restaurantes. Além disso, a empresa conta com ferramentas para 
a área de educação, varejo, entretenimento e saúde.

OpiniãO
Estratégias do 

empreendedorismo 
sustentável

O empreendedorismo 
está cada dia mais 
em pauta nos jornais, 
revistas e nas redes 
sociais. 

Existe um movimento 
para que aumente o 
espírito empreen-

dedor nos jovens, univer-
sitários e até nas crianças. 
Além disso, muitas escolas 
particulares já possuem 
cursos extracurriculares 
para a cultura do empreen-
dedorismo. 

Segundo a pesquisa GEM 
Brasil de 2019, cerca de 53,5 
milhões de brasileiros, de 18 
a 64 anos, estão à frente de 
alguma atividade empreen-
dedora, isto é, envolvidos na 
criação de um novo projeto, 
consolidando um recente 
negócio ou realizando es-
forços para continuar uma 
proposta já existente. Esta 
pesquisa ainda mostra que 
no grupo de empreende-
dores iniciantes, 88,4% das 
pessoas fazem isso para 
ganhar a vida porque os 
empregos são escassos. 

E 51,4%, pouco mais da 
metade, quer contribuir 
para um mundo melhor. 
Pois é, nesse novo modelo 
de sobrevivência, do atual 
sistema capitalista, faz com 
que muitos não se baseiem 
mais no pleno emprego ou 
em grandes corporações 
provedoras perenes de bens 
e serviços, mas busquem um 
propósito para a sobrevida 
e um empreendimento ver-
dadeiramente sustentável.

Quando falamos de sus-
tentável, o pessoal já vai 
lembrar dos lixos e das 
árvores, mas entendemos 
que um empreendimento 
sustentável é muito mais do 
que isso. O projeto precisa 
se manter financeiramente, 
socialmente e ambiental-
mente em pé e de forma 
correta.

Em setembro de 2015, a 
cúpula das Nações Unidas, 
sobre o Desenvolvimento 
Sustentável, aprovou os Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) que 
precisará da participação de 
todos que habitam no plane-
ta. Não é uma propaganda 
para comprar um produto 
ou serviço tradicional da 
moda, mas sim começar a 
pensar no nosso estilo de 
vida, modo como funcionam 
as coisas e, principalmente, 
como fazemos ou criamos 

estratégias e modelos de 
negócios.

São no total 17 objetivos 
e 169 metas com um monte 
de explicações de parcerias, 
acompanhamento e revisão. 
Podemos pensar simples-
mente que é muito bonito 
ou utópico, mas como dis-
cuto com os meus alunos: 
é buscar um verdadeiro 
propósito para 2030 em 
todos os países do planeta. 

Exemplos de objetivos 
como “garantir educação 
inclusiva, equitativa e de 
qualidade”; ou ainda “garan-
tir disponibilidade e manejo 
sustentável de água”; ou 
mesmo “assegurar padrões 
de consumo e produção 
sustentável” são alguns dos 
que constam no 17 ODS.

Existe a utopia de que 
esses objetivos serão alcan-
çados, simplesmente, com 
políticas públicas. E que, 
como num passe de mágica, 
um grande governante de 
um país nórdico escreve 
uma lei, juntamente, com 
os seus colegas e pronto. 
Tudo fica perfeito. Porém, 
sabemos que assim não vai 
funcionar de verdade.

Por isso precisamos de 
empreendedores, intraem-
preendedores, que sejam vi-
sionários, que desenvolvam 
negócios de impacto social, 
projetos tradicionais com 
um olhar sustentável. Uma 
das primeiras lições que 
aprendemos no marketing 
é buscar as necessidades do 
cliente e as oportunidades 
no macroambiente.

E o raciocínio deste artigo 
fecha exatamente neste 
ponto, temos que utilizar 
os 17 ODS e as suas metas 
para inspirar, direcionar, fa-
zer parte do nosso negócio. 
Empreender para tentar 
resolver ou ajudar a solu-
cionar uma destas metas, 
obviamente, não todas ao 
mesmo tempo. Esta é a atual 
estratégia para o empreen-
dedorismo sustentável.

Para quem estava pen-
sando em empreender e, 
ao mesmo tempo, ter um 
propósito de vida, este é o 
caminho para trabalhar essa 
mentalidade.

Conheça mais sobre os 
ODS da ONU.

Engaje-se, envolva-se e 
empreenda com propósito!

 
(*) - Professor da ESPM, idealizador 

e conselheiro da Abraps, é autor dos 
livros: Marketing para Ambientes 

Disruptivos e 101 Dias com Ações 
Mais Sustentáveis para Mudar o 

Mundo (www.marcusnakagawa.com).

Marcus Nakagawa (*)

Mais dados: sinônimo 
de mais saúde?
Vivaldo José Breternitz (*)

Em um período muito curto de tem-
po, esses equipamentos evoluíram de 
simples medidores de pulsação e con-
tadores de passos dados em corridas 
ou caminhadas, para complexas apli-
cações que prometem guiar-nos, e aos 
nossos médicos, na busca da melhoria 
de nosso estado geral, na prevenção  
e até mesmo na detecção de algumas 
doenças, antes mesmo de  que algum 
sintoma se manifeste. 

Como exemplo dessa evolução, está 
o lançamento, pela Amazon, da Halo, 
uma pulseira   que coleta dados acerca 
de nosso corpo e passa-os a um aplica-
tivo que gera informações que podem 
vir a ser transmitidas a nosso médico. 
Tudo isso por modestos 99 dólares, com 
desconto de 35% no lançamento, mais 
uma mensalidade de 4 dólares. 

A ideia básica por trás desses equipa-
mentos, é que mais dados podem nos 
tornar mais saudáveis, mas não é o que 
parece estar acontecendo no mundo 
real, ao menos para a maioria das pes-
soas.  Alguns podem ser incentivados 
a se exercitar mais ou usar o aplicativo 
para controle de peso, mas realmente 
isso não justifica o investimento, pois 
os resultados prometidos não parecem 
estar sendo alcançados. 

Este parece ser mais um caso em que 
uma tecnologia vai demorar muito a ter 
aplicação prática para um grande nú-
mero de usuários.  O grande problema 
é que as pessoas não sabem o que fazer 
com os dados coletados; as empresas 
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enviados em tempo real a médicos ou 
clínicas. Para casos não críticos, fala-se 
até no envio de um boletim diário ao 
médico do usuário. 

É difícil acreditar, especialmente 
aqui no Brasil, que   medidas como 
essas terão alguma utilidade a curto 
ou médio prazos; além disso, elas des-
pertam preocupações com relação à 
privacidade dos usuários.

Em conclusão, pode-se dizer que se 
as vendas desses gadgets forem gran-
des, ao menos no curto prazo, será por 
razões ligadas a modismos. 

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Cada vez mais equipamentos estão chegando ao mercado prometendo capturar dados que serão úteis para 
melhorar a saúde das pessoas

Freepik

fornecedoras sabem disso e prometem 
sugestões aos usuários e seus médicos. 

A Amazon, por exemplo, diz que a 
Halo é capaz de sugerir quais tipos de 
exercício podem ser melhores para 
seus usuários. A Fitbit, que fornece 
pulseiras e relógios, diz que seus gad-
gets podem gerar eletrocardiogramas 
e outras informações sobre a saúde de 
seus usuários, chegando a medir seu 
nível de stress. A Apple e a Samsung 
trilham caminhos semelhantes.

Algumas dessas empresas trabalham 
no sentido de integrar as informações 
coletadas em prontuários eletrônicos, 
afim de permitir que sinais de alarme 
gerados por esses aplicativos sejam 

Gerenciar um negócio não é uma tare-
fa simples. Segundos dados da Pesquisa 
Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 
nas Empresas, que integram as Estatísti-
cas Experimentais do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE), os 
efeitos negativos foram percebidos por 
70,1% das empresas de pequeno porte, 
66,1% das intermediárias e 69,7% das 
empresas de grande porte.  Com a reto-
mada gradual de empresas e comércios 
no Brasil, muitos empreendedores têm 
investido em ferramentas para ajudar 
na gestão dos negócios. 

Segundo Leonardo Almeida, CEO da 
Menu - startup que conecta pequenos 
comerciantes a grandes distribuidores 
-, as ferramentas de gestão apropriadas 
para cada tipo de negócio podem aju-
dar nos processos do dia a dia. “Num 
período pós crise, apenas a redução de 
custos não é o suficiente para sair de 
uma situação apertada. Independente 
do tamanho do negócio, é ideal estar 
preparado e nessas horas a tecnologia 
é uma importante aliada. Já existem no 
mercado inúmeras opções gratuitas e 
acessíveis para quem busca uma aju-
dinha na retomada”, afirma. 

Conheça algumas ferramentas de 
gestão para personalizar o seu negócio:

Plataforma abastece pequenos 
comerciantes em até 24 horas

A Menu (https://menu.com.br/) co-
necta pequenos comerciantes como 
restaurantes, pizzarias, restaurantes 
e minimercados aos melhores forne-
cedores e distribuidores de bebidas e 
alimentos por meio de um marketpla-
ce. A startup centraliza o estoque e a 
entrega de seus clientes e por meio 
do site ou do aplicativo é possível 
conseguir melhores negociações com 
os fornecedores. Dessa forma os clien-
tes sofrem menos interrupções para 
recebimento nas lojas, sobrando mais 

Quatro ferramentas de gestão 
para personalizar o seu negócio

empresas a contratar de forma mais 
assertiva, por meio da nossa inteligência 
artificial”, explica Ronaldo Bahia, CEO 
e fundador da JobConvo. “Otimizamos o 
processo que vai desde o recrutamento 
até a contratação do candidato em um 
único lugar, isso reduz em 40% em média 
o esforço e os custos”, finaliza.

Sistema de gestão especializado 
em COMEX 

A Mainô (https://www.maino.com.
br/) - startup de tecnologia que ofe-
rece sistema de Gestão em nuvem 
para Importadoras, Exportadoras e 
Distribuidoras. O sistema inteligente 
consegue ajudar empresas que atuam 
no comércio exterior, importando ou 
exportando produtos, administran-
do vendas e pedidos, controlando 
o estoque, realizando a emissão de 
nota, entre outros serviços. Além de 
oferecer uma solução otimizada para 
a emissão de nota de importação de 
produtos, com agilidade e facilidade 
nos cálculos que antes demoravam cer-
ca de dois dias para serem realizados 
(com a ajuda da tecnologia da Mainô 
a documentação fica pronta em cerca 
de dois minutos).

tempo para o comerciante se dedicar a 
outras atividades.

Fintech cria solução para ajudar 
donos de bares empreendedores

A Donus (www.soudonus.com.br) é uma 
plataforma de serviços financeiros que 
permite ao varejista acompanhar o rece-
bimento do pagamento dos clientes direto 
no aplicativo, por meio de uma integração 
com as maquininhas da empresa e usar o 
saldo disponível para pagar contas ou fazer 
transferências. Além de oferecer uma conta 
digital sem taxas, o aplicativo disponibiliza o 
dinheiro da transação feita pela maquininha 
Donus em até um dia. A startup foi criada 
dentro do hub de tecnologia e inovação da 
Ambev no Brasil e da AB InBev no mundo, 
a Z-Tech, que também criou a Menu.

Startup ajuda a tornar processo 
de recrutamento, seleção e 
contratação mais ágil

A JobConvo (https://www.jobconvo.
com/pt-br/) nasceu com o objetivo de 
otimizar todas as etapas que um processo 
seletivo exige e dar mais tempo ao pro-
fissional da área na tomada de decisões 
e democratizar os processos seletivos. 
“Nascemos com a missão de ajudar 
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D - Intercâmbio Internacional
Realizar um intercâmbio internacional em tempos de pandemia parece não 
ser uma boa ideia. Mas e se o intercâmbio for 100% online?E melhor ainda, 
sem nenhum custo para os participantes? Esse é o novo desafio da Missão 
Digital na Estônia, que conta com o apoio do Serpro, que selecionará 50 
startups brasileiras para, durante cinco dias, participarem de encontros 
online e ao vivo para descobrir como abrir e gerir uma empresa na Europa 
com “imposto zero”, como expandir uma startup até a União Européia, 
saber como a Estônia se tornou o país mais digital do mundo. A Missão 
acontece entre os próximos dias 21 e 25, mas as inscrições terminam nesta 
sexta-feira (4). O formulário de inscrição deverá ser preenchido por meio 
do site (http://estoniahub.com.br/missao-digital-pdi/).

E - Melhores Softwares
A empresa de tecnologia vhsys ganhou o Prêmio Kmaleon 2020 como o melhor 
software de gestão (ERP) para micro e pequenas empresas. O resultado é 
baseado exclusivamente nas opiniões dos clientes. A nota da vhsys ficou em 
92.0. Essa é a primeira edição do prêmio idealizado pela empresa Kmaleon, 
uma plataforma de reputação de softwares que capta reviews dos usuários 
e as transforma em uma nota. O Score Kmaleon é o primeiro do mercado 
brasileiro a considerar como critério de decisão apenas as avaliações dos 
clientes das ferramentas. A vhsys é uma empresa paranaense de tecnologia 
que desenvolve sistema de gestão empresarial descomplicado para micro e 
pequenas empresas de todo o Brasil. Mais informações: (https://vhsys.com.br).

F - Profissão Online
O Centro Europeu, uma das principais escolas de profissões da América 
Latina, lança dez cursos de profissão online. O objetivo é atender aos 
alunos durante o período de isolamento social e oferecer a oportunidade 
de uma “guinada profissional” para alunos de outros estados e até mesmo 
de outros países. A modalidade traz flexibilidade ao aprendizado. O aluno 
pode acessar o curso de qualquer lugar e tem uma grande vantagem 
das aulas serem ao vivo, sendo possível a interação com os professores 
e colegas. Entre os cursos, estão profissões em expansão durante a 
pandemia, como Design de interiores e Decoração de Ambientes. Para 
saber mais sobre os cursos, acesse: (centroeuropeu.com.br/portal/). 

G - Desafio Universitário
A Stone, empresa de tecnologia de pagamentos financeiros e de soluções 
para PMEs, lança a Stone Investment Competition, uma competição para 

A - As Mais Admiradas
No próximo dia 22, às 20h,acontece a 11ª edição do evento de premia-
ção do Ranking IBEVAR-FIA, elaborado pelo Instituto Brasileiro de 
Executivos de Varejo e Mercado de Consumo, em parceria com a FIA. 
Pela primeira, a cerimônia será online. O Ranking elege as empresas 
mais representativas do varejo nacional em três dimensões diferentes: 
Faturamento (mede a presença no mercado de consumo); Eficiência 
(considera as mais produtivas em cada segmento, a partir da combinação 
do número de lojas e do pessoal empregado na geração de vendas); e 
Imagem (que revela as empresas mais admiradas pelos consumidores, 
apontadas a partir de um amplo levantamento nas redes sociais). Os 
dados coletados são examinados com recursos avançados de análise 
estatística e semântica. Inscrições grauitas no site: : (http://www.ibevar.
org.br/ranking-2020/).

B - Indústria Agroalimentar
Entre os próximos dias 8 e 9, acontece a “The foodEshow”, a primeira 
feira boutique internacional de alimentação em formato virtual, que ob-
jetiva promover oportunidades de conexão de empresários da indústria 
agroalimentar de mais de 60 países. São esperados 200 expositores e 
3.000 participantes, entre compradores, importadores, prestadores de 
serviços, agências governamentais, organizações que promovem e apóiam 
inovações e profissionais de marketing do setor. Reuniões virtuais com 
compradores importantes, seminários online e sessões ao vivo sobre 
novas tendências da indústria agroalimentar, exposições virtuais e um 
blog profissional que apresenta as últimas notícias do setor. Informações 
e inscrições: (www.thefoodeshow.com).

C - Tema do Desenvolvimento
As inscrições para o Prêmio ‘ABDE-BID de Artigos 2020’ foram pror-
rogadas até o próximo dia 13. O concurso vai reconhecer os melhores 
trabalhos ligados ao tema dos desafios para o desenvolvimento nacional, 
além de iniciativas voltadas à Covid-19. Os vencedores poderão receber 
prêmios entre R$ 4 mil e R$ 8 mil ou um curso, de acordo com a cate-
goria da premiação. O concurso incentiva a produção e a divulgação de 
trabalhos relevantes voltados ao tema do desenvolvimento, estimulando 
a aproximação entre academia, órgãos públicos, privados e instituições 
do Sistema Nacional de Fomento. Mais informações e inscrições no site 
(http://abde.org.br/). A divulgação dos vencedores será realizada em 5 
de outubro e a entrega do prêmio no dia 9 de novembro. 

universitários interessados em finanças e investimentos com prêmio de 
até R$30 mil em educação. No desafio, os times de estudantes represen-
tam investidores, com objetivo de avaliar e escolher uma startup real, 
pré-selecionada pela Stone, em uma experiência completa e interativa 
de um Venture Capital. Interessados devem se reunir em times de 3 a 
5 estudantes para realizarem a inscrição e a primeira etapa do desafio 
até o próximo dia 11,  pelo link (http://www2.stone.com.br/stone-in-
vestment-competition/). 

H - Transferências Instantâneas
Já imaginou fazer uma transferência em poucos minutos para pessoas que 
tenham conta em um banco diferente do seu, a qualquer hora do dia e 
em qualquer dia da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados? 
E poder fazer isso utilizando as contas que você já tem em diferentes 
bancos? É o que possibilita a nova solução do aplicativo Guiabolso. A 
nova funcionalidade de transferência é a primeira do mercado a permitir 
transferências entre pessoas físicas de bancos diferentes de maneira 
instantânea, gratuita: as transferências podem ser realizadas 24 horas por 
dia e 7 dias por semana. Para isso, o usuário irá usar suas atuais contas 
bancárias para transferir pelo app do Guiabolso, de forma simples e rápida 
para qualquer pessoa. Saiba mais em: (https://www.guiabolso.com.br/).

I - Mercado da Música
Desde o ano passado, a Associação Brasileira da Música Independente 
(ABMI) promove o GiRo Digital. O evento, que em 2019 percorreu algumas 
cidades do país, objetiva  oferecer oficinas de capacitação para plataformas 
digitais voltadas para profissionais da música. Neste ano, em função da 
pandemia da COVID-19, o GiRo Digital ABMI 2020 será online e contará 
com palestrantes e parceiros institucionais das quatro cidade-sede virtuais: 
São Paulo, Salvador, Porto Alegre e Rio. A primeira etapa acontece em 
15 de setembro e está aberta a participantes de todo o país. “O mercado 
da música segue se renovando, e acompanhar essas mudanças pode ser 
bastante desafiador para músicos e profissionais independentes”, comenta 
Marcelo Cabanas, Diretor Executivo da ABMI. Para mais informações: 
(https://www.sympla.com.br/giro-digital-abmi--sao-paulo__939313). 

J - Mulheres do Brasil 
Uma parceria entre o Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo e 
o Grupo Mulheres do Brasil apresenta o evento “Empoderamento Empre-
sarial Feminino”, uma franquia brasileira da iniciativa Power - Providing 
Opportunities for Women’s Economic Rise, que possibilita às mulheres 
identificar oportunidades e desenvolver estratégias competitivas em 
setores emergentes, tradicionalmente ocupados por homens tanto nos 
EUA, como no exterior. Entre os próximos dias 8 e 11,  palestrantes e 
empresárias de sucesso reúnem-se em um webinário para transmitir suas 
experiências que irão inspirar e impulsionar os negócios de empreende-
doras brasileiras. O tema central será:  “Empreendedorismo Feminino”, 
com enfoque em Finanças, Vendas, Marketing Digital e Comunicação. 
Inscrições: (https://empoderamentofeminino.org.br/).

Pandemia e crise: o que 
acontece com a moda?

A moda é considerada 
um dispositivo social e 
uma forma específica 
de mudança 

O modo como coorde-
namos e usamos as 
roupas e acessórios 

permite uma comunicação 
pessoal, uma demonstração 
da nossa própria identidade. 
A autoimagem é considerada 
como um valor pessoal im-
portante nessa construção, 
escolhemos nossos produtos 
para refletir quem realmente 
somos. 

Além disso, usamos nossas 
roupas e acessórios para per-
tencer a certos grupos sociais 
ou nos distinguir dos outros 
no local em que estamos. En-
tão, pode-se dizer que a moda 
é responsável por transmitir 
significados, relacionados 
com os sistemas de valores de 
dimensão social. É por meio 
dela que nos expressamos 
em busca de individualização, 
singularidade e diferenciação 
no decorrer do consumo de 
um produto novo, um objeto 
que é fundamental para a 
dinâmica da moda. 

Dito isso, estamos passan-
do pela pandemia que alas-
trou-se em diversos países 
e fez com que a dinâmica 
da economia, da moda e do 
mundo se modificasse. O 
comportamento humano mu-
dou. As reuniões de trabalho, 
as compras, as aulas etc. Os 
ambientes em que agora es-
tamos são todos online. Uma 
revolução digital rápida. 

Logo nos vêm diversas 
perguntas em mente: Como 
fica a construção da imagem 
pessoal por meio da moda e 
que tanto mostra da identida-
de do indivíduo? E distinção 
social por meio da compra e 
uso de objetos novos que são 
fundamentais para a moda? 
E o que nós vamos querer 
comprar? E a produção de 
novos produtos? Como fica 
essa cadeia da moda? Será 
que a dinâmica da moda vai 
ter que mudar? 

Diversos questionamentos 
ainda sem resposta, que nos 
deixam inquietos. 

A revolução digital veio 
para ficar. É por meio das 
redes sociais que podemos 
mostrar para os outros quem 
somos e até mesmo quem 
desejamos ser. E o consumo 

nos posiciona diante dessa 
sociedade, agora ainda mais 
digital. 

A indústria da moda terá 
que rever os seus processos 
da produção até a venda para 
o consumidor final. Mas e o 
porquê de tudo isso? 

Nos anos 2000, a China e 
a Índia, entre outros países, 
invadiram e dominaram nos-
sos processos de produção, 
tanto de tecido quanto de 
roupas e acessórios. Logo, 
fábricas de tecidos e confec-
ções fecharam suas portas 
no Brasil. Então, chega 2020 
e tudo muda outra vez. Não 
podemos mais importar. 

Como vamos ter produtos 
novos para vender se as fá-
bricas brasileiras que sobre-
viveram não suportam tanta 
demanda? Será que surgirão 
novas? Será que acontecerá 
uma valorização da mão de 
obra brasileira? Será que 
vai chegar o momento em 
que vamos valorizar o que é 
nacional, sustentável e feito 
pelo pequeno produtor? 

Pensando no problema 
de saúde, será que vamos 
nos sentir seguros ao provar 
uma roupa ou um acessório 
que recebemos em casa ou 
até mesmo na loja? Como 
lidar com tudo isso em meio 
a algo que não podemos 
controlar? Já existem teci-
dos desenvolvidos por nós, 
brasileiros, que bloqueiam a 
transmissão de vírus e bacté-
rias para os usuários. Mas não 
são todos os tecidos que têm 
essa propriedade. E quanto 
isso custará, de fato, para o 
consumidor final? 

Uma coisa é certa: o varejo 
de moda tende a ser cada vez 
mais digital e multicanal. As 
marcas de moda precisam 
olhar para o público não só 
como consumidores, mas 
como pessoas apaixonadas 
e defensoras das marcas. 
Oferecer um tratamento 
humanizado, individualizado 
deixa de ser um diferencial 
e passa a ser indispensável. 
Não somos apenas mais um 
cliente. 

Somos apaixonados pela 
moda e queremos dizer para 
a sociedade quem nós somos 
por meio dos produtos e ima-
gem que as marcas oferecem. 

(*) - Pós em Moda e Criação na 
Faculdade Santa Marcelina, é docente 

nos cursos de Negócios da Moda 
e Design de Moda da Universidade 

Anhembi Morumbi.

Ana Julia Büttner (*)

Apesar de refletirem os estragos que a pandemia no 
novo Coronavírus provocou na economia nacional, os 
números do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados 
na terça-feira (1) pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) não deixam dúvidas sobre a 
importância da construção civil para a retomada do 
país. Enquanto a economia nacional caiu 9,7% no 2º 
trimestre, a construção civil caiu 5,7%.

“Sentimos os efeitos da crise, assim como todos 
os outros setores, mas a retração menos intensa em 
relação ao conjunto da economia demonstra nosso 
esforço em manter as atividades”, afirma o presiden-
te da Câmara Brasileira da Indústria da Construção 
(CBIC), José Carlos Martins. Os dados do emprego 
formal mostram que o setor está acelerando o seu 
processo de recuperação. “Em julho, abrimos quase 
42 mil novos postos de trabalho, número suficiente 
para recompor as perdas do primeiro semestre e 
ainda gerar resultado positivo”, diz.

Martins ressalta, no entanto, que o mercado 
informal perdeu um milhão de ocupações no 2º 
trimestre. “Os números não deixam dúvidas da 
importância do mercado de trabalho formal para 
a manutenção do nosso setor.  Por isso, estamos 
tão otimistas com a previsão de um aumento 
substancial nos lançamentos de imóveis no 2º 
semestre, pois isso significa mais contratações e 

Em julho, foram abertos quase 42 mil novos postos de trabalho, 
recompondo as perdas do primeiro semestre.
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A nova ediçãodo Ranking mostra que as grandes e médias 
empresas tiveram em 2019 mais um ano de resiliência e expansão.
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De acordo com a sexta 
edição do ranking 
“300 Maiores Em-

presas do Varejo Brasileiro”, 
desenvolvido pela SBVC 
(Sociedade Brasileira de Va-
rejo e Consumo), a expansão 
das maiores empresas do 
setor foi de 9,9% em 2019, 
praticamente o dobro da 
alta de 5% do varejo como 
um todo.

Fruto de um profundo 
trabalho de pesquisa, coleta 
de dados e análise realizado 
pela SBVC com apoio téc-
nico da BTR-Educação e 
Consultoria, Varese Retail, 
Centro de Estudo e Pesquisa 
do Varejo (CEPEV/USP) e 
Käfer Content Studio, a nova 
edição do Ranking mostra 
que as grandes e médias 
empresas tiveram em 2019 
mais um ano de resiliência 
e expansão. Diante de um 
cenário econômico que não 
estimulava crescimento ace-
lerado, as empresas que sou-

Maiores do varejo brasileiro 
crescem muito acima do PIB
Em mais um ano de crescimento lento da economia, as maiores empresas do varejo brasileiro superaram 
as expectativas e aumentaram sua participação de mercado

presas de varejo do Brasil 
mantiveram sua trajetória 
de crescimento e ganho de 
participação de mercado”, 
afirma Alberto Serrentino, 
fundador da Varese Retail e 
vice-presidente e conselhei-
ro da SBVC. “A agenda de 
produtividade e eficiência, 
iniciada em 2015/2016, vem 
sendo mantida e continua 
gerando resultados”, com-
pleta.

Outro ponto importante 
levantado pelo Ranking é a 
transformação digital. Pela 
primeira vez, a maioria das 
300 maiores empresas está 
online: são 162 empresas 
com e-commerce em opera-
ção. Em todos os segmentos 
do Ranking, pelo menos 60% 
das empresas listadas têm 
operação online. O estudo 
está disponível para downlo-
ad no link: (http://sbvc.com.
br/ranking-300-maiores-em-
presas-do-varejo-brasilei-
ro-sbvc-2020) - (AI/SBVC).

beram inovar conseguiram 
aproveitar as oportunidades. 

A nova edição do Ranking 
mostra as 300 maiores em-
presas do varejo brasileiro 
tiveram em 2019 um fatura-
mento bruto de R$ 703,239 
bilhões. O Carrefour lidera 
a lista, com um faturamento 
bruto de R$ 62,22 bilhões), 
seguido pelo Grupo Pão de 

Açúcar (R$ 61,54 bilhões), 
Via Varejo, Grupo BIG e 
Magazine Luiza. O top five 
do varejo brasileiro somou 
R$ 205,415 bilhões no ano 
passado, ou 29,21% do fa-
turamento das 300 maiores.

“Apesar da economia bra-
sileira não ter conseguido 
retomar o crescimento sus-
tentável, as maiores em-

PIB reforça importância da construção 
civil para a retomada da economia

mais emprego. É assim que vamos ajudar o Brasil 
a sair desta crise”.

“A continuidade das atividades do setor, mesmo 
durante a pandemia, a baixa taxa de juros, o incre-
mento do financiamento imobiliário com recursos da 
caderneta de poupança e o programa ‘Casa Verde e 
Amarela’ são alguns dos fatores que alimentam as 
estimativas mais otimistas para a construção”, refor-
ça a economista do Banco de Dados da CBIC, Ieda 
Vasconcelos (AI/CBIC).
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Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ERASMO ALVES DE MOuRA, profissão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 30/09/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Dedil Alves e de Aila Maria de Moura Alves. A 
pretendente: ARIAnnE JORGE DE ARAúJO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Solonópole, CE, data-nascimento: 29/09/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Agrimar Felinto de Araújo e de Maria Alda 
Jorge Araújo.

O pretendente: JOCELYn LAuREnT, profissão: mecânico industrial, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Belair, Haiti, data-nascimento: 03/10/1993, residente e domiciliado em Pato 
Branco, PR, filho de Ydener Laurent e de Meliane Jean Simon. A pretendente: REnATA 
DE OLIVEIRA CACIMIRO, profissão: terapêuta, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz 
de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 02/11/1984, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jose Luiz Cacimiro e de Solange Apolinaria de Oliveira Cacimiro.

O pretendente: ELIAS AnTOnIO LOPES, profissão: serviços gerais, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Josefino Lopes e de Maria de Jesus Lopes. A 
pretendente: SônIA REGInA SILVA SAnTOS COSTA, profissão: diarista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Viana, ES, data-nascimento: 08/11/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Decio Amorim Costa e de Raquel Silva Santos Costa.

O pretendente: GILMAR DA SILVA OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, data-nascimento: 05/12/1995, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de João Gomes da Silva Oliveira e de Marcia Josefa 
Dias de Oliveira. A pretendente: TânIA FRAnCISCA DOS SAnTOS, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jovita Francisco dos Santos.

O pretendente: JOnATHAn LuIZ nATAL DE CASTRO, profissão: ajudante de serviços 
operacional, estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
12/10/1997, residente e domiciliado em Suzano, SP, filho de Cristiano da Silva Castro e de 
Rosana Natal de Castro. A pretendente: MARIAnA COuTInHO LIMA SILVA, profissão: 
auxiliar de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ubirajara Lima 
Silva e de Francisca Francimar Coutinho Silva.

O pretendente: SEVERInO ROMéRIO DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vicência, PE, data-nascimento: 12/06/1981, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Antonio Saturno da Silva e de Maria Lucira da Silva. A pre-
tendente: ROSIAnA SEVERInA DE LIMA, profissão: copeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Vicência, PE, data-nascimento: 12/01/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino José de Lima e de Severina Josefa de Lima.

O pretendente: PAuLO ROBERTO DELFInO, profissão: vigilante, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Fernandópolis, SP, data-nascimento: 22/07/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luzia Maria Delfino. A pretendente: SAnDRA ELI 
DA ROSA LIMA, profissão: assistente social, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Alziro da Rosa Lima e de Maria Rivanda Ferreira Lima.

O pretendente: MALCInEY DOS SAnTOS SOuSA, profissão: ajudante de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Macapá, AP, data-nascimento: 05/09/1990, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Oziris Brito de Sousa e de Maria Milka Lima dos 
Santos. A pretendente: MARIA JuLIEnE RODRIGuES SILVA, profissão: autônoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Águas Belas, PE, data-nascimento: 26/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Pedro Filho e de Maria 
de Lourdes da Conceição.

O pretendente: KAIquE CAMPOS MEDEIROS DA SILVA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raul Lauriano da Silva e de 
Lucimara Campos Medeiros da Silva. A pretendente: BRunA VITORIA DE SOuZA, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/12/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Joao Valmir de Souza Filho 
e de Gloria de Fatima Silva Souza.

O pretendente: MICHAEL FRAnçA BORGES, profissão: conferente junior, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 03/10/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gervinson Luis Borges e de Adriana 
de França. A pretendente: SInDY TORRES SAnTOS, profissão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1999, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Sidney de Carvalho Santos e de 
Silvana da Costa Torres.

O pretendente: JORGE FRAnCISCO DOS SAnTOS, profissão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Gravatá, PE, data-nascimento: 25/04/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Francisco dos Santos e de Espedita Maria 
da Conceição. A pretendente: DIZELICE DE SOuZA PEREIRA, profissão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ibipeba, BA, data-nascimento: 12/11/1972, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose de Souza Pereira e de Idalice 
Pereira de Souza.

O pretendente: GIVAnILDO VIEIRA GOMES, profissão: analista de tecnologia, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 10/06/1978, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Genesio Vieira Gomes 
e de Maria dos Prazeres Gomes. A pretendente: LILIAnE MEnDES FERnAnDES 
DOS SAnTOS, profissão: supervisora de atendimento, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1984, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Fernandes dos Santos e de Mariluce Mendes 
Fernandes dos Santos.

O pretendente: FERnAnDO AMARO MAZIEIRO, profissão: manobrista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anselmo Gonçalves Mazieiro e de 
Lúcia Maria Amaro Mazieiro. A pretendente: BEATRIZ CAnDIDO DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Juara, MT, data-nascimento: 14/11/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo Candido da Silva 
e de Rosa Alves Miguel.

O pretendente: nELSOn IZOLInO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Raul Soares, MG, data-nascimento: 09/08/1943, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Izolino Francisco da Silva e de Olvinda Maria da Silva. A 
pretendente: nATALIAA GOnZAGA GuILHERME, profissão: aposentada, estado civil: 
viúva, naturalidade: Bom Conselho, PE, data-nascimento: 23/03/1948, residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Gonzaga de Brito e de Anizia 
Maria da Conceição.

O pretendente: JOnES SETE DOS SAnTOS DE OLIVEIRA, profissão: funileiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agrival Simões de Oliveira e de Cleuza 
dos Santos de Oliveira. A pretendente: ROSECLEIA DE MARCOS PEDRO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 08/05/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmundo Pedro Sobrinho 
e de Nalva de Marcos Pedro.

O pretendente: FELIPE FEITOZA DA SILVA, profissão: auxiliar de escritura fiscal, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Alves da Silva e de Elsa Tercilia 
Feitoza da Silva. A pretendente: GABRIELA OLIVEIRA DE SOuZA, profissão: tosadora 
canina, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Romeu Joaquim de Souza 
e de Cristiane do Socorro Almeida de Oliveira.

O pretendente: JOSé CARLOS MOuRãO, profissão: corretor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 24/09/1954, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julio Mourão e de Ana Marques Mourão. A 
pretendente: CLAuDIA APARECIDA CuSTODIO, profissão: advogada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Campo Altos, MG, data-nascimento: 02/12/1965, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Custodio e de 
Maria Luzia Rufino.

O pretendente: GuSTAVO APARECIDO DE ALMEIDA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edna Aparecida de Almeida. A pre-
tendente: KELLY CRISTInA nASCIMEnTO DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto dos Santos e de Ro-
sângela Nascimento Santos.

O pretendente: AnDERSOn RIBEIRO, profissão: gasista, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1979, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Alfredo Ribeiro e de Maria da Glória Ribeiro. A pretendente: AnA 
PAuLA DE CARVALHO MIRAnDA, profissão: coordenadora pedagógica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1987, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos de Jesus Miranda e de Dalva Lucia 
de Carvalho Miranda.

O pretendente: ALGEu RIBEIRO nETO, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Pompéia, SP, data-nascimento: 13/01/1954, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Ribeiro Neto e de Joelita Alves Ribeiro. A pretendente: 
GEILZA SILVA FERREIRA, profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: 
Piaçabuçu, AL, data-nascimento: 15/04/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Marques Ferreira e de Afra Luiza Silva.

O pretendente: ALEF DOS SAnTOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, Parque São Paulo, SP, filho de Vasco Roberto da Silva 
e de Cleide dos Santos. A pretendente: TAInARA DOMInGOS MEnEZES, profis-
são: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/08/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Vivaldo de Oliveira 
Menezes e de Ivanete Maria Domingos.

O pretendente: LuIZ FELIPE DOS SAnTOS DE AMORIM, profissão: vidraceiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Raimundo de Amorim e de 
Marileide Moreira dos Santos de Amorim. A pretendente: LARYSSA TOMAZ DE SOuZA 
DOS SAnTOS, profissão: atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 23/02/1996, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de 
Vandilson Tomaz de Souza dos Santos e de Roselaine Teixeira do Amaral.

O pretendente: éLCIO MOnTOZA, profissão: montador de móveis, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Montoza e de Maria Zelia Montoza. A pretendente: 
ARIAnA SAnTOS DIAS, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 20/08/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Dias e de Josilda de 
Fatima Santos Dias.

O pretendente: VICTOR SAnCHES DA SILVA, profissão: analista de seguros, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1991, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Roberto Gomes da Silva e de Elisabete Sanches. 
A pretendente: ALInE CRISTInA DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Eustaquio da Silva e de Maria Aparecida 
Valadares da Silva.

O pretendente: FáBIO SILVA DO CARMO, profissão: analista de suporte I, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero do Carmo e de Maria Severia do 
Carmo. A pretendente: JOYCE LIMA DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1997, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo Aparecido de Oliveira e de 
Simone Bezerra de Lima.

O pretendente: RAFAEL ASSIS SILVA, profissão: gerente de farmácia, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Cicero Ferreira da Silva e de Severina Ferreira 
Silva Tavares. A pretendente: MOnIquE SAnTOS DA SILVA, profissão: coodernadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Neves da Silva e de Vânia 
Aparecida dos Santos da Silva.

O pretendente: ACACIO OLIVEIRA DOS SAnTOS, profissão: laqueador de mó-
veis, estado civil: solteiro, naturalidade: Bonito, BA, data-nascimento: 03/11/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivanilton Farias dos 
Santos e de Edilene Ribeiro de Oliveira. A pretendente: VIVILAnE MARIA DA 
SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Tuapanatinga, PE, 
data-nascimento: 26/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Maria José da Silva.

O pretendente: LAuDEIR DO nASCIMEnTO AnTOnIO, profissão: gerente, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São João Del Rei, MG, data-nascimento: 30/11/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio e de Maria Mercês do 
Nascimento Antônio. A pretendente: MATILDE AnDREZA DA SILVA CunHA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Camaragibe, PE, data-nascimento: 20/03/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Everaldo Inácio da Silva 
Cunha e de Josineide da Silva Cunha.

O pretendente: FLAVIO PRADO DA CunHA, profissão: assistente TI, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel Nascimento da Cunha e de Suely Prado 
da Cunha. A pretendente: LETICIA APARECIDA DA SILVA GOnçALVES, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/07/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Estanislau 
Martins Gonçalves e de Maria da Gloria da Silva Gonçalves.

O pretendente: MáRCIO BORGES REGO, profissão: autônomo, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Borge Rego e de Teresinha dos Santos 
Borges. A pretendente: JAnAInA LôPO GAMELEIRA, profissão: analista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1975, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eribaldo Pires Gameleira e de 
Josenúbia Lôpo Gameleira.

O pretendente: PEDRO HEnRIquE DOS SAnTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José dos Santos e de Maria de 
Fátima do Nascimento. A pretendente: ROSAnA MORAIS GOnçALVES DE SOuZA, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 03/10/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paschoal 
Gonçalves de Souza Filho e de Elisabete Maria de Morais.

O pretendente: BREnnO RICARDO SILVA DOS AnJOS, profissão: assistente almo-
xarifado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1996, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Elane Maria Silva dos Anjos. A pretenden-
te: LETICIA GOMES BAROnE, profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Claudio Barone e de Elisangela Gomes.

O pretendente: PAuLO SéRGIO ALMEIDA DO nASCIMEnTO, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Botucatu, SP, data-nascimento: 17/01/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Alves do Nascimento e de Maria 
Ivanya Almeida do Nascimento. A pretendente: JuLIAnA BARBOSA GuIMARãES, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/03/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rui Barbosa 
Guimarães e de Silvana Nogueira.

O pretendente: FELIPE nOGuEIRA FIOREnTInI, profissão: pizzaiolo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio da Silva Fiorentini e de Maria 
Jose Nogueira. A pretendente: FERnAnDA DOS SAnTOS PAuLInO, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Aparecido dos Santos Paulino 
e de Eliane Rocha Santos.

O pretendente: SILnEI MunHOZ, profissão: auxiliar de manuntenção, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Munhoz Mingorance e de Geraldina Silva 
Munhoz. A pretendente: ROSIAnE nASCIMEnTO POCIAnO, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Barreira do Nascimento e 
de Terezinha Soares do Nascimento.

O pretendente: EMERSOn RIBEIRO DOS SAnTOS, profissão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1999, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Elias dos Santos Neto e de Fabiana Ribeiro 
Avigo. A pretendente: AnA CAROLInA nunES DE OLIVEIRA, profissão: ajudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Nanuque, MG, data-nascimento: 01/06/1998, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson Nascimento de Oliveira e de 
Solange Nunes de Oliveira.

O pretendente: LuCAS MARCOnDES SAnTOS, profissão: auxiliar de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1996, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José dos Santos e 
de Fatima Aparecida de Souza Marcondes. A pretendente: JAquELInE SILVA DA 
EnCARnAçãO, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 30/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Leonardo Izidio da Encarnação e de Rozana da Silva.

O pretendente: AnDERSOn SOARES MARCELInO DA SILVA, profissão: analista 
junior, estado civil: solteiro, naturalidade: Jaboatão dos Guararapes, PE, data-nascimento: 
14/08/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Gonzaga 
Marcelino da Silva e de Eliane Maria Soares da Silva. A pretendente: LAIS ARIAnE 
TAVARES BEZERRA, profissão: secretária executiva, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luiz Mario Bezerra da Silva e de Genalva Maria Tavares da Silva.

O pretendente: EMILIO ZACARIAS MAMAnI LunA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Bolivia, data-nascimento: 08/08/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel Mamani Alvarez e de Justa Luna Churqui. 
A pretendente: DAIAnE JESSICA FERnAnDES, profissão: autônoma, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes Fernandes Batista.

O pretendente: BRunO REnAn PIRES, profissão: operador, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto de Almeida Pires e de Andrea Aparecida Carva-
lheiro Pires. A pretendente: AMAnDA DAnTAS DE OLIVEIRA, profissão: orientadora 
sócioeducativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de 
Assis Soares de Oliveira e de Alessandra Dantas de Lima de Oliveira.

O pretendente: GEORGE AnGELO JARDIM, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1976, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Jose Angelo Jardim e de Angela Maria Jardim. A pretendente: 
SIMOnE APARECIDA DOS SAnTOS, profissão: fiscal de posto, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Dimas dos Santos e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DOS REIS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1995, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Geraldo Anniboleti dos Reis e de 
Rosangela Santos Pereira. A pretendente: GLEICE JuSTInO BARBOSA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 02/09/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisca Barbosa Silva.

O pretendente: JOãO FREIRE DE CARVALHO, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1956, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elidio Freire de Carvalho e de Jovina Alves 
de Carvalho. A pretendente: AnTOnIA MARIA ALVES DE MEnEZES, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1963, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Alves de Menezes 
e de Herminia Alves de Menezes.

O pretendente: AnDERSOn HEnRIquE MAnTOVAn, profissão: torneiro mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1995, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Carlos Mantovan e de Pedrina Costa 
Santana Mantovan. A pretendente: GIOVAnA RIBEIRO DA AnunCIAçãO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Benedito da Anunciação 
Neto e de Ana Paula Ribeiro Torquatro.

O pretendente: VALDEMIRO DE LIMA nunES, profissão: acabador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 19/04/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemiro dos Santos Nunes e de Sonia 
Maria de Lima. A pretendente: LuCInEIDE MARIA DA SILVA, profissão: operadora 
de máquina, estado civil: solteira, naturalidade: Lagoa dos Gatos, PE, data-nascimento: 
15/03/1979, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de João Laurentino da Silva 
e de Maria Anunciada da Conceição.

O pretendente: LuCIAnO DA SILVA LOPES, profissão: cozinheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Caratinga, MG, data-nascimento: 16/07/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Alaerce Honório Lopes e de Maria da Silva Lopes. A pre-
tendente: DAMARES DOS SAnTOS, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ubatã, BA, data-nascimento: 06/11/1989, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Juarez Guilherme dos Santos e de Valdecy Matildes dos Santos.

O pretendente: ALExAnDRE RIBEIRO DE BARROS FILHO, profissão: administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1998, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Alexandre Ribeiro de 
Barros e de Vera Lucia Rojas de Barros. A pretendente: GABRIELLE DE OLIVEIRA 
SAnTOS, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Espedito Arestides dos Santos e de Gislene Eneas de Oliveira Santos.

O pretendente: DAnILO OLIVEIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de administração, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Rodrigues da Silva e de Valternice 
Oliveira da Silva. A pretendente: MILLEnA ALVES DA SILVA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1999, residente e domi-
ciliada nesta Capital, SP, filha de Carlos Andre Lima da Silva e de Marlene Palmeira Alves.

O pretendente: AGnALDO PEREIRA DA SILVA, profissão: ajudante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pereira da Silva e de Izabel Lucena da 
Silva. A pretendente: ROSELI RODRIGuES SAMPAIO, profissão: abastecedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Rodrigues Sampaio e de 
Maria José Sampaio.

O pretendente: ALCIDES DOS SAnTOS COSTA, profissão: operador de roçadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ouricuri, PE, data-nascimento: 30/08/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mauricio Ramos da Costa e de Gonçala 
Maria dos Santos Costa. A pretendente: MARIA VITALCI nêTA COSTA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ouricuri, PE, data-nascimento: 22/02/1968, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco Nêta e de 
Raimunda Nonata Costa Nêta.

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

Jornal Empresas & Negócios

Com o objetivo de 
atrair a atenção dos 
canadenses para as 

oportunidades no merca-
do brasileiro e fomentar a 
geração de negócios entre 
os dois países, a Câmara de 
Comércio Brasil-Canadá 
(CCBC), com a colaboração 
da Embaixada do Brasil no 
Canadá e dos Consulados 
do Brasil em Montreal, To-
ronto e Vancouver, realiza a 
primeira edição do Brazilian 
Week CCBC Online Festival. 
O megaevento é online, 
gratuito e acontece entre os 
próximos dias 7 e 11. 

“Costumamos aproveitar a 
semana da Independência do 

Festival online fomenta a geração de negócios entre Brasil e Canadá
Os mais de 20 webinars darão ao público uma visão completa do cenário brasileiro no que diz respeito a investimentos e internacionalização, tecnologia, 
startups, hubs de inovação, empreendedorismo, entretenimento, gastronomia, música e turismo

O megaevento é online, 
gratuito e acontece entre os próximos dias 7 e 11.
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ãoBrasil para promover nossa 
cultura no Canadá. Com a 
pandemia e a restrição para 
eventos presenciais, surgiu 
a ideia de realizar um me-
gaevento online para, além 
de promover a cultura bra-
sileira, fomentar a geração 
de negócios entre os dois 
países”, comenta Paulo de 
Castro Reis, diretor de rela-
ções institucionais da CCBC. 

Oportunidades de Negó-
cios, Inovação e Cultura 
serão os temas centrais da 
programação. Os mais de 20 
webinars darão ao público 
uma visão completa do 
cenário brasileiro no que 
diz respeito a investimen-

sil e compartilhar a riqueza 
cultural do nosso País”, 
explica Castro Reis.

As apresentações serão 
realizadas por representan-
tes do Governo brasileiro e 
canadense, executivos de 
grandes companhias dos 
dois países, educadores, es-
pecialistas em investimen-
tos e em comércio exterior, 
representantes de centros 
de inovação e empreende-
dorismo, profissionais da 
música e da gastronomia, 
entre outros. O próprio site 
de inscrição do evento é uma 
atração. Ele concentra mais 
de 200 conteúdos culturais 
em inglês e francês, que 

incluem visitas virtuais a 
museus, filmes, séries e mú-
sicas, curiosidades, marcos 
históricos, gastronomia, 
literatura e conteúdos edu-
cacionais para crianças. 

Os interessados podem 
realizar a inscrição gratuita 
por meio da página (https://
ccbc.org.br/brazilianwe-
ek/). Ao se cadastrar, o par-
ticipante receberá um link 
para ter acesso ilimitado ao 
conteúdo. “Ele não precisa 
se cadastrar em cada uma 
das apresentações. Um úni-
co link dará acesso a todo o 
conteúdo e ele pode entrar 
e sair quantas vezes quiser”, 
finaliza.

tos e internacionalização, 
tecnologia, startups, hubs 
de inovação, empreendedo-
rismo, entretenimento, gas-
tronomia, música e turismo. 

“Nosso principal objetivo é 
oferecer à comunidade ca-
nadense informações sobre 
as muitas oportunidades de 
negócios existentes no Bra-
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COMUNICADO DE EXTRAVIO DE LIVROS
Moriah Participações S.A., CNPJ/ME 17.596.071/0001-00, NIRE 35300449495, Avenida Doutor 
Cardoso de Melo, nº 878, Andar 2 Conjunto 22, Vila Olimpia, CEP 04.548-003 - São Paulo/SP. Comu-
nica o Extravio dos seguintes Livros: 1) Livro - Registro de Ações Nominativas, nº 35553, 2) Li-
vro - Registro de Atas das Assembleias Gerais, nº 35564, 3) Livro - Registro de Atas das Reuni-
ões da Diretoria,  nº 35552, 4)  Livro - Registro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, nº 35551, 
5 ) Livro - Registro de Presença dos Acionistas, nº 35549, 6) Livro - Registro de Transferência 
de Ações Nominativas, nº 35545. Delegacia eletrônica, Boletim nº: 1252437/2020 em 31/08/2020.

Como a tecnologia está 
ajudando no combate 

ao Coronavírus?

A pandemia 
se tornou uma 
preocupação 
mundial 

Entretanto, em meio 
a esse cenário de 
insegurança, a tec-

nologia tem oferecido 
diversas soluções para 
combater a Covid-19, 
fazendo muita diferença 
para os negócios e para 
a população em geral. 
Um exemplo é o que a 
computação em nuvem 
(em inglês, cloud compu-
ting) vem oferecendo aos 
hospitais de campanha, 
para que  seus sistemas 
possam operar em poucas 
semanas. 

Com essa tecnologia 
se amplia a capacidade 
instalada das unidades 
hospitalares, de forma 
escalável, aumentando a 
capilaridade do atendi-
mento à doença. Outro 
ponto importante é a 
informação. Hoje em dia, 
temos a internet como 
um dos principais meios 
de compartilhamento de 
dados, além de aplicativos 
com o propósito de conter 
o avanço do Coronavírus. 

Soluções que possuem 
desde funcionalidades de 
agendamento de consul-
tas em caso de suspeita da 
doença, até funcionalida-
des que informam como 
evitar uma possível con-
taminação, levando para 
a população aspectos im-
portantes da pandemia. 
Sem falar na tecnologia 
aplicada à saúde, que aju-
da na rápida identificação 
do diagnóstico desta do-
ença em casos suspeitos.

O hospital digital, por 
exemplo, é pauta dos ges-
tores de instituições de 
saúde de todo o mundo. 
E, para que isso aconteça, 
muita tecnologia precisa 
ser investida nessa jor-
nada de transformação. 
Desde a implantação de 
sistemas aderentes às 
necessidades de cada 
negócio, bem como a 
infraestrutura que supor-
tará o crescimento desta 
instituição. 

A computação na nu-
vem, por exemplo, veio 
para disponibilizar os 
sistemas em uma in-
fraestrutura escalável, 
que pode aumentar o 
poder de processamen-
to conforme a demanda 
da entidade. Garantir a 
continuidade do negócio 
em um hospital é funda-
mental. A interoperabi-
lidade da informação do 
paciente que passa pelos 
diversos consultórios, 
clínicas de exames e 
outras áreas das insti-
tuições de saúde é um 
sonho que só é realiza-
do se a tecnologia for 
orquestrada da melhor 
forma possível. 

Portanto, a tecnologia 
é a única capaz de trazer 
as evoluções que a saúde 
precisa. A telemedicina 
também ganhou ainda 
mais força em tempos de 
Coronavírus. A solução 

é uma das ações adota-
das pelas instituições 
de saúde para ajudar 
no combate à Covid-19 
no Brasil. A tecnologia 
contribui para diminuir 
o fluxo de pessoas nas 
unidades de saúde e ajuda 
os profissionais da saúde 
a monitorar os pacientes 
diagnosticados com o 
Coronavírus, avaliando e 
dando orientações para 
as pessoas. 

Além disso, a teleme-
dicina também auxilia os 
pacientes que possuem 
alguma doença crôni-
ca, evitando que essas 
pessoas sejam expostas 
ao vírus. Entretanto, é 
importante lembrar que, 
mesmo a tecnologia sen-
do uma importante aliada 
no combate ao Coronaví-
rus, é preciso ficar atento 
para não ferir a proteção 
de dados individuais, 
elemento essencial da 
Lei Geral de Proteção de 
Dados, ou simplesmente, 
LGPD. A proteção de 
dados sempre precisou 
existir, mesmo antes da 
atual pandemia. 

O cuidado com o fluxo 
da informação dos usu-
ários que manipulam os 
dados de pacientes é feito 
por meio de processos 
bem implantados e de 
sistemas de informação 
que atendam as necessi-
dades de cada instituição 
hospitalar. Ou seja, não é 
somente papel da tecno-
logia proteger os dados 
sensíveis dos usuários 
atendidos, mas sim de 
todas as pessoas que 
manipulam esses dados.

No cenário da pande-
mia do Coronavírus fica 
mais difícil instituir um 
processo completo que 
protege a informação, 
principalmente, diante 
do cenário de que se 
está tentando salvar o 
maior número de vidas 
possível. No que se re-
fere à responsabilidade 
dos sistemas de infor-
mação, já existem vários 
mecanismos de proteção 
aos dados para que este 
vazamento não ocorra. 

E, portanto, a tecno-
logia pode muito ajudar 
nisso, mas será sempre 
uma responsabilidade 
compartilhada com os 
usuários que a manipu-
lam.  

Finalmente, é impor-
tante ressaltar que o in-
vestimento em tecnologia 
sempre foi e sempre será 
importante, mesmo de-
pois que a pandemia aca-
bar. No contexto do Coro-
navírus, os investimentos 
servem, principalmente, 
para possibilitar às em-
presas  disponibilizar o 
trabalho remoto de seus 
colaboradores. 

Contudo, o foco do 
investimento será na 
transformação que o mer-
cado sofrerá por conta 
deste evento global de 
pandemia.

(*) - É Diretor de Serviços 
e Tecnologia da Indyxa, empresa 
especializada em infraestruturas 

para missão crítica.

Rodrigo Luchtenberg (*)

Orient Relógios do Brasil S. A.
CNPJ/MF. 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875

Ata  das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas  em 29/07/2020
Data: 29/07/2020. Hora: 11hs. Sede Social: Avenida das Nações Unidas nº 10.989 - 7º Andar - Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, SP-SP, CEP 04578-000. Convoca-
ção: Editais publicados no DOESP e Jornal Empresas & Negócios em 21, 22 e 23/07/2020. Presença: Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto. 
Mesa: Presidente, Sr. Nabor Rony Anzanello, Secretário, Sr. Marcelo Castilhos Anzanello. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas: em A.G.O.: a) o Relatório da Diretoria, 
o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, publicados nos jornais DOESP e Empresas & Negócios no dia 
25/03/2020; b) a destinação do lucro liquido do exercício, a saber: 1. Constituição de Reserva Legal no montante de R$ 1.829.270,58; 2. Em razão da atual crise econômica 
provocada pela pandemia do covid-19, os presentes deliberou pela retenção de todo o lucro líquido. Face a esta decisão, foi aprovada a constituição da Reserva Especial 
prevista na Lei nº 6.404/76, no valor de R$ 940.118,37; 3. Transferência para Reserva de Lucros o saldo remanescente no montante de R$ 33.816.022,74; c) a eleição dos 
membros da Diretoria, com mandato até a AGO a realizar-se em 2023, como segue: Diretor Presidente, Sr. Nabor Rony Anzanello, RG. nº 8.470.932-7/SSP-SP e CPF/MF 
000.620.140-72 e para Diretores, Sr. Eduardo Castilhos Anzanello, RG. nº 12.654.869/SSP-SP e CPF 136.466.318-05, Sr. Marcelo Castilhos Anzanello, RG. nº 
12.654.870/SSP-SP e CPF 187.983.408-16 e Sr. Rodrigo Castilhos Anzanello, RG. nº 15.391.866/SSP-SP e CPF 282.301.218-42, todos residentes em SP-SP, Os Direto-
res eleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeça de exercer atividade empresária e de administração societária, conforme 
o artigo 1011 do Código Civil Brasileiro, e ainda, que não se encontram impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e tomarão posse de seus cargos nesta mesma data, mediante a 
assinatura do respectivo Termo de Posse, anexo à presente, os quais, ficarão arquivados na Companhia. Foi fixada a remuneração da Diretoria no montante global anual de 
até R$ 450.000,00, cuja distribuição ficará a critério dos membros da Diretoria; em A.G.E.: a) Em decorrência do acréscimo de membros na Diretoria, faz-se necessária a al-
teração da política de representação da Companhia, com a consequente alteração do § 1º do artigo 16 e dos artigos 20 e 22 do Estatuto Social, que passam a ter a seguinte 
redação: Artigo 16 - § 1º. - A representação da Companhia em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas ou autoridades fe-
derais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais compete aos Diretores, individualmente; Artigo 20 - As escri-
turas de qualquer natureza, a concessão de fianças e avais em contratos de locação da Companhia e contratos em geral, quaisquer outros documentos que importem em 
responsabilidade ou obrigação para a Companhia, serão obrigatoriamente assinados por dois diretores ou por um diretor e um procurador desde que investido de especiais 
e expressos poderes; Artigo 22 - A celebração de quaisquer atos ou documentos relacionados à aquisição, cessão ou oneração da participação societária detida pela Com-
panhia em outras sociedades, bem como a participação da Companhia em consórcios, deverá ser firmada por dois Diretores ou por um diretor e um procurador desde que 
investido de especiais e expressos poderes; b) Consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigir conforme a redação a seguir: Estatuto Social: Capítulo I 
- Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º - A Companhia tem a denominação social de Orient Relógios do Brasil S.A. e se rege pelo disposto neste Estatu-
to e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas nº 10.989 - 7º. Andar - 
Conjunto 71 - Sala 1, Vila Olímpia, CEP 04578-000. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades como sócia, quotista ou acionista, a 
locação de bens imóveis e a compra e venda de imóveis próprios.§ Único - A Companhia pode constituir subsidiárias integrais e participar, majoritária ou minoritariamente, 
de outras sociedades, no País ou no exterior. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações: Artigo 5º - O 
capital social da Companhia, totalmente integralizado é de R$165.000.000,00 dividido em 76.568.816 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º. - Os acionistas 
tem preferência para a subscrição das ações e do capital na proporção das ações já possuídas anteriormente, ressalvada à Diretoria a faculdade de colocar junto a terceiros 
as ações correspondentes aos acionistas que, por escrito, desistem da sua preferência , ou que, consultados, não  se manifestarem dentro de 30 dias contados da data da 
consulta. § 2º. - As ações são indivisíveis perante a Sociedade, a qual não reconhece mais de um proprietário para cada ação. § 3º. - A subscrição de ações do capital para 
integralização a prazo fica sujeita ao pagamento inicial previsto na forma da lei, devendo o saldo ser pago nas condições fixadas pela Diretoria, com anuência prévia do 
Conselho Fiscal se em funcionamento. Artigo 6º. - A cada ação ordinária nominativa corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Sociedade. Artigo 
7º - Ocorrendo alguns dos casos previstos na lei, de exercício do direito de retirada, o valor de reembolso das ações do acionista dissidente será igual ao valor do patrimônio 
líquido delas de acordo com o último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Capitulo III - Das Assembleias Gerais: Artigo 8º. - As Assembleias Gerais serão Ordinárias 
ou Extraordinárias. As AGO realizar-se-ão nos quatro meses seguintes ao término do ano social e, as Extraordinárias, sempre que houver necessidade. Artigo 9º. - As As-
sembleias Gerais deverão ser convocadas pelo Diretor Presidente, mediante a publicação de edital de convocação, desde que com 8 dias de antecedência na primeira con-
vocação, ou com 5 dias de antecedência se na segunda convocação na forma da lei. Artigo 10 - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Diretor Presidente da Compa-
nhia ou pelo seu substituto, ou, na ausência de ambos, por um acionista escolhido por maioria de votos dos presentes. Ao Presidente da Assembleia cabe a escolha do 
Secretário. Artigo 11 - Exceto na presença de previsão legal de quorum maior, as deliberações serão tomadas por maioria simples de votos de acionistas, desde que estes 
estejam presentes na Assembleia, representados por seus procuradores ou que tenham manifestado previamente seu voto por escrito. § Único - Os acionistas poderão de-
liberar apenas sobre os assuntos constantes na ordem do dia, na convocação da respectiva Assembleia Geral. Artigo 12 - As atas serão lavradas na forma de sumário, salvo 
quando a própria Assembleia, no início dos trabalhos, deliberar de outra forma.Capitulo IV - Da Administração: Artigo 13 - A Companhia será administrada por uma Direto-
ria constituída por, até 5 membros, sendo o mínimo de 2 membros, acionistas ou não, mas todos residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a 
qualquer tempo, sendo um deles o Diretor Presidente e os demais, Diretores. § 1º - A remuneração dos membros da Diretoria será fixada pela AGO ou AGE que os eleger, 
observadas as prescrições legais e regulamentares. § 2º. - A Diretoria reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que o Diretor Presidente 
a convoque por sua iniciativa ou a pedido de outro Diretor. § 3º. - A Diretoria funciona com a presença da maioria dos seus membros ou respectivos substitutos, e delibera por 
maioria dos presentes. Artigo 14 - O mandato da Diretoria será de 3 anos, eleitos em AGO. Todos os diretores deverão permanecer em exercício até a investidura de seus 
sucessores, podendo ser reeleitos.  Artigo 15 - Ocorrendo vaga, por qualquer motivo, dos cargos da Diretoria, a substituição far-se-á de acordo com as seguintes regras: a) 
no caso de ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, este designará o seu substituto; b) no caso de ausência ou impedimento temporário de algum Diretor, 
será designado substituto pelo Diretor Presidente, o qual servirá pelo restante do mandato que faltava ao substituído; c) no caso de renúncia ou impedimento definitivo de 
membro da Diretoria, o substituto designado servirá até a primeira AGO. § Único - Ocorrendo vaga ou impedimento do cargo de Diretor Presidente, a eleição far-se-á, através 
de uma AGE.  Artigo 16 - Compete à Diretoria, de forma colegiada, a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou 
convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto, atribuída a competência à assembleia geral, na forma a seguir estabelecida: (a) zelar 
pela observância da lei e deste Estatuto; (b) zelar pelo cumprimento das deliberações tomadas nas assembleias gerais e nas suas próprias reuniões; (c) administrar, gerir e 
superintender os negócios sociais; (d) emitir e aprovar o regimento interno, instruções, regulamentos internos, orçamentos anuais e plurianuais, projetos de expansão e planos 
de investimentos que julgar úteis ou necessários, estabelecendo a política e a organização geral da Companhia; (e) distribuir, entre seus membros, as funções da administra-
ção da Companhia; (f) zelar para que os serviços  prestem pontualmente as informações solicitadas pelas autoridades públicas às quais a Companhia esteja vinculada em 
razão  de legislação específica a cumprir-lhes as determinações; (g) constituir subsidiárias integrais e a forma de participação em outras sociedades, em qualquer parte do 
território nacional ou exterior, em conformidade com o disposto no Artigo 3º., § único do presente Estatuto, tomando as decisões necessárias, referentes a abertura, transfe-
rência ou encerramento de escritórios, filiais e dependências ou outros estabelecimentos; (h) convocar a assembleia geral; (i) constituir e destituir  auditores independentes; 
(j) propor a forma de destinação do lucro líquido de cada exercício; (k) realizar as operações de créditos que entender úteis à Companhia, com todos os poderes necessários 
para contratação de empréstimos e financiamentos com os estabelecimentos oficiais ou privados, podendo para tanto, dar em garantia bens móveis ou imóveis, mediante   
hipotecas, penhores industriais e mercantis, assinando propostas e contratos respectivos, por instrumentos públicos ou particulares, bem como cheques, ordens, recibos e 
outros documentos destinados à utilização dos créditos  abertos e a plena movimentação das respectivas contas bancárias; (l) adquirir, ceder, transferir, alienar, hipotecar, 
penhorar, gravar ou vender os bens sociais do patrimônio da Companhia, móveis ou imóveis, observadas as restrições  previstas na lei e neste Estatuto; (m) apresentar 
anualmente à Assembleia Geral o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras previstas no Artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, acompanhadas do parecer do Conselho 
Fiscal, quando em funcionamento, para apreciação e deliberação dos acionistas; (n) praticar de forma mais ampla todos os atos que a lei ou o Estatuto não reservem à As-
sembleia Geral; (o) exercer os demais poderes que sejam atribuídos por lei, pelo presente Estatuto e pelo regimento interno e (p) representar a Sociedade em juízo ou fora 
dele, ativa e passivamente, bem como, perante terceiros. § 1º. - A representação da Companhia em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer 
repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais compete aos Diretores, 
individualmente. § 2º. - A Diretoria poderá, em reunião, indicar qualquer diretor, ou autorizar a outorga de mandato a terceiros, para, isoladamente, praticar atos de atribuição 
da Diretoria ou de qualquer diretor, sem prejuízo de poderes ou atribuições idênticas conferidos por este Estatuto ou pela Diretoria a ela própria ou a qualquer diretor. § 3º. - A 
constituição em nome da Companhia de mandatários ad-judicia e ad-negotia, compete a qualquer diretor, isoladamente. Artigo 17 - Compete ao Diretor Presidente: (a) 
orientar os serviços de caráter administrativo, a praticar os atos de gestão pessoal, podendo delegar tal função; (b) colaborar no estabelecimento da ordem do dia das reuni-
ões da Diretoria e facilitar-lhes o desenvolvimento dos respectivos trabalhos; (c) exercer as atribuições que forem previstas no regimento interno que for instituído; (d) dirigir 
os serviços que lhe estiverem diretamente subordinados, entre os quais se incluem os serviços de contabilidade, finanças, patrimônio, custos, seguros e ações. Artigo 18 - 
Compete, em geral, a cada Diretor orientar os serviços de sua área e desempenhar as funções que lhe forem atribuídas pelo regimento interno ou pela própria Diretoria, seja 
no plano nacional ou internacional. Artigo 19 - As reuniões da Diretoria serão presididas pelo Diretor Presidente ou, na ausência, pelo diretor que na ocasião for escolhido. § 
1º. - As reuniões serão sempre convocadas pelo Diretor Presidente, para que possam se instalar e validamente deliberar, é necessária a presença da maioria dos diretores 
que na ocasião estiverem no exercício de seus cargos, ou de dois, se só houver dois diretores em exercício. 2º. - As deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no 
livro próprio e serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente da reunião, em caso de empate, também o voto do desempate. Artigo 20 - As escrituras de qual-
quer natureza, a concessão de fianças e avais em contratos de locação da Companhia e contratos em geral, quaisquer outros documentos que importem em responsabilida-
de ou obrigação para a Companhia, serão obrigatoriamente assinados por dois diretores ou por um diretor e um procurador desde que investido de especiais e expressos 
poderes. Artigo 21 - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia por um diretor ou por um procurador, desde que especificamente investido, devendo 
especificar os poderes conferidos e terão prazo de validade de no máximo 2 anos. Artigo 22 - A celebração de quaisquer atos ou documentos relacionados à aquisição, 
cessão ou oneração da participação societária detida pela Companhia em outras sociedades, bem como a participação da Companhia em consórcios, deverá ser firmada por 
dois Diretores ou por um diretor e um procurador desde que investido de especiais e expressos poderes. Artigo 23 - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes 
com relação à Companhia, os atos de qualquer diretor, procurador ou funcionário, que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto 
social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pela Diretoria, em reunião. Capítulo V - Do 
Conselho Fiscal: Artigo 24 - O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente, nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido dos acionis-
tas, e compõe-se de 3 membros e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. § 1º - O Conselho Fiscal considerar-se-á em funções a partir da Assembleia 
que o eleger, e escolherá o seu Presidente na primeira reunião. § 2º - O Conselho Fiscal reúne-se, quando instalado, ordinariamente, uma vez por ano, e, extraordinaria-
mente, sempre que for convocado pelo respectivo Presidente, por sua iniciativa, e a pedido da Diretoria. § 3º - O Conselho Fiscal funciona com a presença da maioria dos 
seus membros e delibera por maioria dos votos presentes, tendo o respectivo Presidente, além do voto pessoal, o de desempate. Artigo 25 - Ocorrendo impedimento 
temporário ou definitivo de um membro do Conselho Fiscal, será convocado, pelo seu Presidente, ou sendo ele impedido, pelo Diretor Presidente o suplente, cujas funções 
cessarão logo que cesse o impedimento do substituído. Capítulo VI - Do Exercício Social: Artigo 26 - O exercício social encerra-se no dia 31 de dezembro de cada ano. 
Artigo 27 - Do lucro líquido do exercício, 5% será aplicado, antes de qualquer outra destinação, na constituição de Reserva Legal até o limite fixado no artigo 139 da Lei 
6.404/76. O saldo remanescente, após deduzido 25% para distribuição de dividendos aos acionistas, terá a destinação que lhe for atribuída pela Assembleia Geral. Artigo 
28 - Os dividendos serão pagos pela forma e nos locais determinados pela Diretoria e dentro do prazo fixado pela Assembleia Geral. Capítulo VII - Da Dissolução e da 
Liquidação: Artigo 29 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar a forma de liquidação, nomear o li-
quidante e eleger o Conselho Fiscal que deverá funcionar, de forma permanente, durante o período de liquidação, fixando a todos as respectivas remunerações. Artigo 
30 - A Companhia poderá pedir recuperação judicial ou extrajudicial mediante deliberação de acionistas tomada em Assembleia Geral. Capítulo VIII - Do Foro:  Artigo 
31 - Para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas deste Estatuto Social, fica desde já eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,lavrou-se ata, redigida na forma prevista no Artigo 130 da Lei nº. 6.404/76, 
aprovada. SP, 29/07/2020. Assinaturas: Nabor Rony Anzanello - Presidente; Marcelo Castilhos Anzanello - Secretário. Acionistas: Nabor Rony Anzanello, Marcelo 
Castilhos Anzanello, Eduardo Castilhos Anzanello e Rodrigo Castilhos Anzanello. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Nabor Rony Anzanello - Pre-
sidente da Mesa; Marcelo Castilhos Anzanello - Secretário da Mesa, Diretoria: Nabor Rony Anzanello - Diretor Presidente; Eduardo Castilhos Anzanello - Diretor;  
Marcelo Castilhos Anzanello - Diretor,  Rodrigo Castilhos Anzanello - Diretor. JUCESP n° 323.526/20-2 em 24/08/2020, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar 
os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A 
não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, enseja-
rá na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à 
tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: L. T. 49759396653, 
CNPJ: **.*52.387/0001-**, Contrato: 4500033317; Empresa: A. P. DE F., CNPJ: **.*91.195/0001-
**, Contrato: 4500006508; Empresa: J. A. DOS S. 39787193800, CNPJ: **.*85.646/0001-**, Con-
trato: 4500030362; Empresa: E. I. P. G. LTDA, CNPJ: **.*95.327/0001-**, Contrato: 4500028419; 
Empresa: E. F. B.DE A. C. LTDA - ME, CNPJ: **.*05.930/0001-**, Contrato: 4500011604.

FPE Participações II S.A.
NIRE 35.300.391.268 - CNPJ/MF nº 13.287.491/0001-45

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21/12/2019
Aos 21/12/2019, às 10:30hs, na sede social, Rua Olimpíadas, 134 - Conjunto 42 - Sala 02 - Vila Olímpia, São Paulo/SP. Mesa: Pre-
sidente - Fabio Alperowitch, Secretária - Lucia de Fatima Rocha dos Santos. Presença: Totalidade. Convocação: Dispensada, 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas. Ordem do Dia e Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 
1. Demonstrações financeiras da Sociedade, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; 2. Redução do capital social 
dos atuais R$ 19.550.100,00 para R$ 16.217.549,00. Portanto, redução em R$ 3.332.551,00 sem cancelamento de ações, mediante 
absorção de prejuízos acumulados constantes no balanço patrimonial datado de 31/12/2018; 3. Alteração do Artigo 5º do Estatuto 
Social passa a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 16.217.549,00, represen-
tado por 19.550.100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 4. Os acionistas autorizaram a lavratura da presente Ata. 5. 
Por fim, não existindo manifestações, o Presidente encerrou a Assembleia. A Secretária lavrou a presente ata que foi assinada. 
SP, 21/12/2019. Mesa: Fabio Alperowitch - Presidente, Lucia de Fatima Rocha dos Santos - Secretária. Acionistas presen-
tes: Lucia de Fatima Rocha dos Santos, FAMA Private Equity I FIP, p/ Fabio Alperowitch e André Lederman.

A conexão via satélite se 
destaca por levar internet de 
qualidade para lugares que so-
frem com falta ou instabilidade 
de sinal. O serviço tem como 
premissa atingir todo o terri-
tório brasileiro, que evidenciou 
a deficiência nesse aspecto 
durante a quarentena. Segundo 
pesquisa do IBGE, 46 milhões 
de pessoas não têm acesso à 

Mudanças a toque de caixa pro-
vocaram a criação de novas 
formas de atuação e, inclusive, 

os Departamentos de Recursos Hu-
manos intensificaram as iniciativas, 
expandindo o olhar para além da exe-
cução e intensificando a necessidade 
de fomentar a aprendizagem. Nesse 
contexto, as atenções voltaram-se para 
o papel da gestão do conhecimento. 

O momento da pandemia acabou, 
paradoxalmente, trazendo uma pers-
pectiva nova e positiva em relação 
ao conhecimento, à informação e ao 
aprendizado. “Estamos cultivando 
hábitos mais eficientes no trabalho, 
o que pode ser observado a partir de 
uso de ferramentas de conferência que 
permitiram reuniões mais coletivas, 
além de uma participação efetiva na 
construção de ideias e de projetos”, 
afirma Maurício Pedro, gerente do 
Atendimento Corporativo do Senac-SP. 

Nota-se, portanto, uma enorme 
capacidade humana de adaptação em 
relação ao meio, incluindo o organiza-
cional. Muitas das ferramentas, se não 
todas, já estavam disponíveis, mas a 
pandemia serviu como uma alavanca 
propulsora do processo de transforma-
ção digital. Para o executivo, as pessoas 

O isolamento social escancarou a 
capacidade humana de aprender de 

forma rápida. 
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Aprendizagem nas organizações 
nos tempos de pandemia

Sabe-se que são diversas as consequências da pandemia e um dos segmentos mais impactados é o 
empresarial

acontecem todo tempo no meio em 
que estamos. 

“Quanto mais novidades, novas tec-
nologias e novos conhecimentos, mais 
essa premissa é válida. As empresas 
não só estão nesse meio, como também 
precisam sobreviver a ele e nele. Man-
ter os investimentos em capacitação 
dos colaboradores não é uma opção, é 
uma obrigação para as instituições que 
querem estar conectadas à realidade 
e serem contemporâneas”, acrescenta 
Maurício Pedro. 

A experiência de isolamento social 
fez as empresas adotarem postura cau-
telosa com o planejamento financeiro, 
diminuindo investimentos e cance-
lando iniciativas, realocando esforços 
para programas de comunicação, saúde 
emocional, acolhimento, liderança e 
uso de tecnologia. “O que está havendo 
é uma intensificação da convivência de 
processos de aprendizagem presencial 
e a distância. É pouco provável que se 
torne realidade a migração para apenas 
meios digitais. Somos seres relacionais, 
demandamos contato com o outro, 
inclusive porque aprendemos mais e 
melhor em grupo, com as experiências 
dos colegas, dos pares, dos superiores” 
(AI/Senac-SP). 

descobriram talentos adormecidos 
e o isolamento social escancarou a 
capacidade humana de aprender de 
forma rápida. 

E, neste momento, aumentam as 
possibilidades para as empresas: áreas 
de treinamento e desenvolvimento 
têm oportunidade de planejar ações 
mais assertivas que tragam resultados 
eficientes para os colaboradores e 
para a empresa, pois as pessoas estão 
motivadas e dispostas a aprender e a 
se desenvolver. Afinal, conhecimento 
é uma necessidade vital e os estímulos 

Internet via satélite: quatro dicas sobre esse tipo de serviço no Brasil
banda larga, o que representa 
25% da população do país. 

Yuri Kaminski, especialista 
em marketing digital do Portal 
de Planos - site que reúne todos 
os planos de internet, celular, 
TV e telefone em um só lugar -, 
explica o que é necessário para 
a operação do serviço. “Para 
funcionar, a internet precisa 
de um satélite que esteja em 

dade rápida - Baixar 
arquivos é mais fácil com 
a tecnologia via satélite, 
pois os downloads são 
concluídos rapidamente. 
Também é possível nave-
gar em diversos sites ao 
mesmo tempo sem en-
frentar problemas com a 
internet travada ou lenta.  
Mas apesar de apresentar 
alta velocidade, a cone-
xão via satélite tem uma 
latência maior — ou seja, 
seu recebimento e envio 
de conteúdo tendem a 
levar mais tempo.

 2) Maior abrangência - 
Como o satélite não se 
desloca, o sinal é mais 
abrangente e pode ser 
utilizado com boa qua-
lidade, no mundo todo. 
Inclusive, é possível se 
conectar em locais de 
difícil acesso para cabos 
ou internet de fibra, como 
montanhas e áreas desér-
ticas. Esses satélites, por 
exemplo, estão trazendo 
banda larga para alguns 
dos locais mais remotos 
e difíceis de alcançar no 
mundo, incluindo a re-
gião amazônica do Brasil 
- onde cabo, fibra e celu-
lar não têm condições de 
serem implantados.

 3) Tecnologia mais resis-
tente - Por ter menos 
aparatos em solo, a in-
ternet via satélite é mais 
resistente a adversidades 
climáticas, como chuvas 
fortes e ventanias, asse-
gurando uma melhor qua-
lidade de serviço nesses 
momentos. Entretanto, 
por conta da transmis-
são de dados ocorrer na 
direção do céu, as ondas 
de rádio geradas pelo 
satélite são suscetíveis a 
interferências climáticas.

 4) Conexão wi-fi - Algumas 
empresas já oferecem a 
instalação do wi-fi gra-
tuitamente, junto com o 
pacote de dados. O con-
sumidor pode criar redes 
internas em casa e usar 
repetidores para poten-
cializar o sinal e acessar 
a internet de qualquer 
cômodo de casa. Vale 
ressaltar que a maioria 
dos planos via satélite 
funciona no sistema de 
franquias, com um valor 
de dados a serem usados 
por mês.

Fonte e mais informações: (ht-
tps://portaldeplanos.com.br/).

órbita e se comunique com os 
servidores, fazendo conexão 
com os equipamentos instala-
dos nas empresas e residências. 
Também é necessário ter uma 
antena parabólica e um modem 
para captar o sinal”, afirma. 

O especialista dá dicas sobre 
o funcionamento desse tipo de 
serviço: 
 1) Internet com veloci-
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 03 de setembro de 20206

O e-commerce foi um grande impulsionador para os negócios 
durante esse momento. Segundo um estudo realizado pelo 
Compre&Confie, apenas em abril, no Brasil, o varejo digital 

teve um faturamento de 9,4 bilhões, que registra um aumento de 81% 
em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, foram 24,5 
milhões de compras online, 98% a mais em relação a abril de 2019. 

De acordo com o AdClub - grupo que reúne três empresas espe-
cializadas em soluções de Marketing Online para grandes marcas -, 
esse modelo de negócio é de extrema importância para o sucesso 
das empresas.

Então, como como é que as empresas podem sair do offline e 
migrarem para o online? De acordo com Rafael Pittigliani, CEO do 
AdClub, antes de qualquer coisa, é importante que as empresas 
saibam que entrar no mundo online de vendas não é apenas ter um 
site, mas é fundamental que existam processos de logística dese-
nhados, planejando as áreas em que pretende realizar as entregas 
e estoque sempre abastecido. 

"É preciso ter prazos muito bem organizados para evitar frustrações 
aos consumidores, visto que esse é o maior motivo de reclamação 
contra empresas de e-commerce. Além disso, é essencial que - caso 
o produto seja perecível ou frágil - as empresas adotem um perí-
metro de segurança para entrega com a mesma qualidade. "Não 
tente abraçar o mundo de início, comece atuando na sua região e 
vá adaptando o processo para conquistar mais alcance de forma 
progressiva", comenta. 

Em seguida, a análise de concorrentes no mercado dará um com-
plemento ao negócio. É necessário compreender o tipo de promoção 
que praticam, origens de tráfego e tipo de tecnologia por trás de 
cada passo desenvolvido. Para entender mais a fundo as diferenças 
em tecnologias que podem ser usadas, uma boa sugestão é procurar 
uma agência com experiência para analisar e encontrar a melhor 
solução em cada caso. 

"Para produtos, é interessante ter serviços de feeds para integra-
ção com marketplaces e canais de mídia dinâmicos. Para serviços, 
destaque para a avaliação, assim garantimos a qualidade do que é 
ofertado. Depois disso, pode ser que precisem de agendamento, 

Com a chegada da pandemia no Brasil houve também uma grande crise econômica. Segundo um levantamento feito pelo Sebrae, mais de 600 mil 
empresas fecharam. Em contrapartida, dados do Portal do Empreendedor mostram que o registro de MEIs continuou aquecido, atingindo 

uma marca de 10 milhões de contribuintes, onde - ao todo - mais de 327 mil pessoas se formalizaram nesse segmento no país. 

negóciOs

Pixabay

O grupo ficou responsável pela escolha das principais plataformas 
de e-commerce e na utilização das mídias para acelerar as vendas, 
analisando desde a forma de cadastrar os produtos e soluções de 
layout que sejam eficientes, até as melhores práticas utilizadas pela 
concorrência, que permitam acelerar retorno a curto e a longo prazo. 

"Iniciamos com uma análise dos itens cadastrados, sugerindo novas 
formas de realizar o preenchimento das informações dos produtos 
e isso influenciou diretamente nos resultados obtidos através da 
pesquisa do Google. Depois, analisamos todo o fluxo de conversão 
do site, navegando como um usuário para observarmos os dados de 
tráfego em relatórios específicos. Nessa análise, repassamos todo 
o tagueamento existente no site para garantir que toda a base de 
dados analisada era realmente sólida", comenta Rafael. 

Diante disso, foi apresentado um planejamento, escolhendo mídias 
em canais onde as consumidoras estavam mais presentes, fazendo 
um mix entre aquelas que são cobradas por cliques com as que a 
cobrança é feita por percentual de vendas. O foco foi adquirir novos 
usuários com foco na qualidade e retrabalhar aqueles que já haviam 
se engajado com as marcas anteriormente. "Após essas definições, 
passamos a analisar as fontes de tráfego de referência e buscamos 
formas de potencializar o fluxo de tráfego", explica o especialista. 

Por fim, o time AdClub discutiu junto ao cliente possibilidades 
de atuação em sua base de espectadores para disparo de e-mails 
e ofertas específicas. O resultado foi um aumento de mais de 8 
vezes na receita total gerada, com 15 vezes mais vendas, com-
parado ao ano anterior e um aumento de 3 vezes no volume de 
acessos ao site. 

Todas as aprendizagens que adquiriram ao longo dos anos, ga-
rantiu uma rápida aceleração nas vendas, com um crescimento de 
2,4 vezes já no primeiro mês. "Isso indica que não só aumentamos a 
audiência do site mas trouxemos usuários com potencial de engajar 
e garantimos que ao acessar o site, ele teria um caminho livre para 
realizar a sua compra e posteriormente, manter sua frequência de 
compra continua de maneira prazerosa", finaliza o CEO. 

Fonte e mais informações: (https://adclub.team/).

#tenhacicatrizes

Pérsio Alberto Mandel

Esperançar, é simples, é grátis e 
faz muito bem!

Pérsio Alberto Mandel (*)

nesta semana, completamos seis meses (meio 
ano) do início da pandemia em São Paulo. 

Ninguém imaginava que estaríamos vivenciando 
essa época de crise. Podemos ver uma crise 
como um grande problema (e é a maior crise 
que estamos passando) e esse problema é de 
todos. Não conheço uma pessoa que não tenha 
sido afetada por esta pandemia.

Mas tem uma outra forma de ver a crise 
-uma crise é uma ótima oportunidade para 
mudanças.  

Convido você que está compartilhando do 
seu precioso tempo, para interagir comigo. O 
convite é para praticarmos um verbo, pouco 
usual mas que é fundamental nesta fase da 
vida de cada um.

Trata-se do verbo  ESPERANÇAR.

De acordo com o Dicionário Online de Portu-
guês (https://www.dicio.com.br/esperancar/), 

Esperançar é “Ocasionar ou possuir esperança; 
animar ou animar-se”

Segundo o grande pensador da educação Paulo 
Freire, “Esperançar é se levantar,  esperançar 
é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é 
não desistir”. 

O filósofo Mario Sérgio Cortella reforça que “é 
preciso olhar e reagir ao que não tem saída”. 
Ele afirma que precisamos “deixar a zona de 
conforto para nos lançar em novas perspec-
tivas e provocar as mudanças que se fizerem 
necessárias”.

Atuando profissionalmente com inovação, 
tenho sensibilizado as pessoas para o mal que 
fazemos a nós mesmos, mantendo hábitos ad-
quiridos durante nossa vida e que nesta época 
de pandemia precisam ser alterados sob pena 
de não evoluirmos como pessoas e como so-
ciedade. É por isso que precisamos praticar o 
Esperançar. Não basta apenas ter esperança, é 
fundamental uma atitude de agir na busca desta 
esperança, pois sem esperança não haverá um 
futuro de bem estar e de prosperidade.

Você pode perguntar, como praticar o esperançar?

Compartilho de algumas dicas que eu 
tenho praticado comigo, e que geram bons 
resultados.

Acorde, pensando o que você faria de bom, 
se não houvesse o amanhã. Faça uma lista das 
coisas simples que você quer fazer e que vão 
trazer uma sensação boa. Faça estas coisas 
e avalie se você está feliz com os resultados 
alcançados.

Seja gentil com as pessoas e você verá como 
elas serão gentis contigo. Um bom dia, um 
obrigado, e mesmo um pedido de desculpas, 
trazem uma boa sensação ao final do dia.

Sonhe e trabalhe para concretizar os sonhos. 
Nada é mais revigorante do que atingir os 
desafios e realizar os sonhos.

Esteja com as pessoas que você gosta e que 
te querem bem. Se não dá para estar presen-
cialmente junto, use os canais digitais. É triste 
ter a sensação da solidão

Comemore o dia a dia, pois é somente esperan-
çando o presente que alcançaremos um futuro 
de bem estar e prosperidade.

Finalmente compartilho um ensinamento 
que aprendi há mais de duas décadas, e sigo 
diariamente. “Um pequeno passo representa 
grande distância para quem apenas espera o 
tempo passar”. 

Comece agora a esperançar......você será 
um vencedor!!! 

(*) Membro da iniciativa Empreendedores Compulsivos, 
Químico (UNICAMP), pós-graduação em Administração 
de Empresas (FGV). Sócio da AKIA Assessoria Empre-

sarial LTDA. com foco em Inovação Estratégica. Coautor 
do livro “Organizações Inovadoras do Setor Financeiro”. 

Organizador do livro “Aqui tem Inovação”. Professor 
convidado no Curso Gestão da Inovação na UFABC. 

Vencedor do “Bronze Winner in the region of Latin 
American”no Reimagine Education 2019.
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recorrência de assinaturas ou até uma vitrine dinâmica", completa 
Pittigliani. 

Com todos os processos bem desenvolvidos é hora de colocar em 
prática e o primeiro passo para ter sucesso é adquirir um tráfego de 
qualidade. Normalmente, as empresas buscam volume de acesso, 
acreditando que quanto mais pessoas no site mais vendas e maior 
faturamento, porém esse é um pensamento equivocado. 

"Isso acontece porque quanto mais pessoas no site, mais custo 
de servidor, mais probabilidade de redução na velocidade de carre-
gamento da página e outros problemas menores que podem afetar 
seus canais de mídia. O foco na qualidade do usuário adquirido é 
fundamental, pois desta forma menos usuários trazem mais receita 
e você passa a atuar sobre uma base de pessoas extremamente 
engajadas com o seu produto", explica o CEO. 

Sendo assim, manter o relacionamento com os usuários e categorizá-
-los de forma criteriosa é essencial. O AdClub, por exemplo, desen-
volveu uma estratégia de mídia para o site Segredos de Salão - loja 
oficial gerida pelo grupo L’Oréal, realizando a comercialização das 
marcas L’Oréal Professionnel, Kérastase e Redken - que, por conta 
do isolamento social e fechamento dos salões de beleza precisou 
intensificar seus esforços de venda em canais digitais. 



A nova realidade humana

O isolamento social 
proporcionado pela 
Covid-19 afetou 
drasticamente o 
comportamento humano

Isso resultou em uma nova reali-
dade a que as pessoas estão se 
adaptando rapidamente. Depen-

dendo de quais comportamentos 
persistem, mudam e surgem, eles 
afetarão as organizações em todos 
os setores, criando, em muitos casos, 
a necessidade de novos modelos de 
negócios e operacionais. 

Nesse contexto inédito provocado 
pela pandemia, podemos discutir 
os padrões que agora fazem parte 
da nova realidade humana. Foram 
identificados sete fatores que já estão 
integrados à vida das pessoas e que 
também acabam afetando de maneira 
direta a forma como as empresas 
devem se organizar. 

O primeiro diz respeito ao share of 
wallet do cliente relativo às mudan-
ças multifatoriais nas prioridades de 
gastos dos consumidores e o quanto 
eles desembolsam com produtos ou 
serviços de uma empresa. Nesse 
caso, modelos preditivos são cons-
truídos para combinar a estrutura de 
carteira do consumidor, análise de 
mudanças comportamentais e dados 
de gastos do consumidor, fornecendo 
insights exclusivos sobre como a 
economia moldará a mudança. 

Em segundo, está a resiliência 
pessoal que foi reforçada pelas altera-
ções comportamentais significativas 
devido às incertezas e volatilidades 
do momento atual. Além desses, po-
demos citar ainda os consumidores 

ambidestros que são aqueles que 
mudam os modelos de compra de 
físico para virtual de um dia para o 
outro, oscilando entre os dois. 

Outro fator se refere às grandes 
mudanças que geram grandes mu-
danças. Nesse sentido, as pessoas 
estão saindo do piloto automático 
e repensando todos os aspectos da 
vida. Em quinto, elencamos as ex-
pectativas do novo trabalhador que 
mudaram com as novas opções de 
trabalho que podem ser realizadas 
fora do escritório com a implemen-
tação de políticas de saúde e de 
segurança. 

Se por um lado existe um senti-
mento de que o home office se tor-
nou uma opção viável e, em alguns 
setores, vem sendo tratado como 
indispensável, por outro a parcela 
de colaboradores que desejam vol-
tar ao escritório não é irrelevante, 
podendo chegar à maioria. O sexto 
fator faz referência à aceleração de 
uma economia sob demanda com 
uma plataforma emergente para uma 
nova abordagem da força de trabalho. 

Por fim, a mobilidade pessoal 
como liberdade ganha destaque à 
medida que as viagens passaram a 
ser personalizadas diante das neces-
sidades econômicas e de segurança 
do indivíduo. Em suma, as empresas 
precisam entender os múltiplos 
papéis sobrepostos que as pessoas 
desempenham ao longo da vida - 
como vivem, aprendem, trabalham e 
se divertem - para interagir com elas 
da maneira certa, no momento certo, 
e para entender os comportamentos 
e expectativas em mudança. 

(*) - É sócio-líder de clientes e mercados da 
KPMG no Brasil e na América do Sul. 

André Coutinho (*)
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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.
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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
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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
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Diretor de Relações com Investidores
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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

Segundo o Relatório Global do 
Sistema Previdenciário 2020, da 
seguradora Allianz, cerca de 90% 

das pessoas com mais de 25 anos não 
poupam dinheiro pensando na aposen-
tadoria. O que historicamente é tido 
como um hábito ruim pode resultar, 
com as mudanças na previdência, em 
grandes prejuízos futuros. 

“Essa falta de planejamento fi-
nanceiro leva os idosos a terem que 
trabalhar por muito mais tempo para 
complementarem a renda após a 
aposentadoria, já que os benefícios 
pagos pela Previdência Social não 
são capazes de suprir todas as ne-
cessidades e manter o padrão de vida 
de muita gente”, explica o gestor de 
riscos financeiros Yuri Utida, ao contar 
que a Reforma, somada ao aumento 
da expectativa de vida do brasileiro, 
derrubará a renda de muitas famílias, 
levando boa parte dos idosos a buscar 
uma complementação de renda. 

“O problema na mentalidade do 
brasileiro, que historicamente não 
costuma investir ou guardar dinheiro, 
é não planejar o futuro. Vemos que 
muita gente conta com a sorte para 
não sofrer um revés financeiro e que 
ainda se apoia na ideia errônea de 
que a Previdência Social pode ga-
rantir um futuro digno para todos. 
Há também aqueles que vivem da 
ilusão de enriquecer do dia para a 
noite com loterias. E quando isso não 
acontece, as consequências podem 
ser desastrosas”, acrescenta o gestor.

Uma pesquisa realizada pela CNDL 
e pelo SPC Brasil, em parceria com o 

Os benefícios pagos pela Previdência Social 
não são capazes de suprir todas as necessidades.
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Falta de planejamento financeiro 
inviabiliza aposentadoria digna

Nem mesmo as barreiras colocadas pela Reforma da Previdência foram capazes de provocar 
mudança na forma do brasileiro se relacionar com o dinheiro

Banco Central, comprova a análise do 
gestor de riscos e revela que a ideia 
de descanso após décadas de trabalho 
está saindo do horizonte dos brasilei-
ros. Pelo menos 21% da população 
idosa continua ativa no mercado de 
trabalho, mesmo depois de aposen-
tada. “Este número já é alto e deve 
crescer ainda mais com a pandemia 
do Coronavírus, que retirou parte ou 
toda a renda de muitos trabalhado-
res, fazendo com que muitas famílias 
fiquem ainda mais dependentes dos 
benefícios recebidos pelos idosos”, 
alerta Utida. 

A pandemia evidenciou para muita 
gente a necessidade de fazer um 
planejamento que permita manter 
o padrão de vida em momentos de 
crise. “Sem poder trabalhar, muitos 
profissionais liberais sentiram na pele 
a importância de guardar dinheiro. A 
incerteza que a pandemia despertou 
nas pessoas levou ao aumento da 

procura por seguros de vida”, afirma. 
A esperança do gestor é que este mal 
alavanque uma mudança na forma 
do brasileiro se relacionar com o 
dinheiro. 

“Podemos estar diante de uma mu-
dança que fará com que as pessoas se 
preocupem com o futuro e planejem 
uma aposentadoria tranquila, afinal, 
viver cinco meses sem uma renda 
que lhe garanta o sustento é uma 
pequena amostra de como pode ser a 
velhice sem uma segurança financei-
ra”, pontua Utida. Na sua avaliação, 
há uma ideia equivocada que fazer o 
planejamento financeiro é algo apenas 
para os ricos. “Todo mundo pode se 
planejar para ter um futuro digno. O 
quantos antes começamos a investir 
na construção de um patrimônio, mais 
segurança e dignidade conseguimos 
oferecer a nós mesmos e às nossas 
famílias, mesmo após parar de tra-
balhar”, afirma.
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Startups no Brasil: 
o mercado está 

aquecido

O número de startups 
aumentou mais de 
500 por cento em 
oito anos, com vários 
negócios inovadores 

Em tempos de pan-
demia, grandes em-
presas aceleraram 

o investimento digital, im-
pactando na busca por este 
modelo de negócio escalável 
e repetível. Prova disso foi a 
aquisição, recente, de star-
tups pela Natura, Nubank, 
Stone e Magalu, com cifras 
milionárias. Esse cresci-
mento exponencial exige, 
porém, um ambiente nas 
startups mais estruturado 
para investimentos e foca-
do para a velocidade das 
mudanças.

As startups que estão 
sendo adquiridas atendem a 
três parâmetros que o inves-
tidor quer de uma empresa. 
A primeira delas, supondo 
que seja a primeira rodada 
de captação, é se o mercado 
é grande o suficiente ou se 
aquele problema que o em-
preendedor está tentando 
resolver é um problema 
grande o suficiente versus 
o valor que ele imagina co-
brar pela solução daquele 
problema. 

Para exemplificar, você 
consegue cobrar de 10 a 
15 por cento do valor que 
gera para o seu usuário. 
Então se você gera o valor 
de R$1000,00, não vai con-
seguir cobrar 800,00. Isso 
dá a ideia se a empresa é 
grande o suficiente e se ela 
tem um posicionamento que 
viabiliza a relação de troca 
de valor dela para com o 
cliente.

A segunda etapa que a 
empresa investidora dará, 
é avaliar a qualidade do 
empreendedor ou seja da 
startup. É muito difícil 
avaliar a qualidade técnica 
do empreendedor porque 
o investidor tem pouco 
contato com ele. A não ser 
que já o conheça por conta 
de outro tipo de engaja-
mento. Assim, consegue-se 
avaliar a startup a partir 
de algumas características 
como a visão, a ambição e 
a capacidade que o empre-
endedor tem de explicar o 
problema que quer resolver 
e o contexto histórico que 
ele quer resolver.

E por último, o investidor 

também avaliará a possibili-
dade dessa empresa em ter 
liquidez no futuro. Ele olha 
para companhia pensando: 
se tudo der certo aqui, como 
será o retorno do investi-
mento, quem pode comprar 
essa empresa, qual seria 
o final da estrada. Como 
investidor, você só retorna 
o capital se ela for listada 
caso fique grande ou se ela 
for vendida.

Investidores em geral são 
mais ativos em alguns segui-
mentos, ficando mais fácil 
de avaliar o investimento. 
Por outro lado, é importante 
que o dono da startup esco-
lha seus investidores com 
quem está se relacionando. 
E principalmente, escolher 
bem, o investidor anjo ou 
o Smart Money porque é 
aquele que vai agregar ca-
pital e conhecimento. 

Ter os investidores certos 
na sua empresa faz mui-
ta diferença porque eles 
vão entender o estágio da 
companhia e a dinâmica do 
mercado, além de facilitar 
contatos e a introdução de 
novos investimentos para 
uma nova rodada futura. 
Para encontrar investido-
res existem aceleradoras, 
associações, entidades e 
está cada vez mais fácil ter 
acesso aos fundos. Existem 
até sites que consolidam 
essa informação, como o 
(www.dealflowbr.com). 

Assim reforço novamente 
o papel dos investidores 
anjo porque aceleram o 
processo com a experiência 
e o pitch para que outros 
investidores se interessem 
pela startup. O que tem 
acontecido também é que 
investidores de sucesso 
voltam ao ecossistema e fo-
mentam as novas startups.

O processo de M&A (fusão 
e aquisição) segue várias 
etapas como diligência, go-
vernança adequada, contro-
les legais até o documento 
detalhado da transação. 
E nos próximos 12 meses 
terá ainda, no país, uma 
aceleração positiva, uma 
janela favorável, mesmo no 
cenário da Covid. Por isso, 
foque nos fundamentos, es-
tabeleça prioridades, cuide 
do time.

(*) - Engenheiro fornado pela 
Polli/USP, investidor anjo e BoD 

Member de empresas no setor de 
Serviços e Tecnologia, é sócio 

Fundador da Auddas.

Julian Tonioli (*)

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

confiança, ou ligue para
Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

Carlos Mira (*)

Uma pesquisa reali-
zada pelo Instituto 
Brasileiro de Gover-

nança Corporativa (IBGC) 
com executivos brasileiros, 
mostrou que para 39% dos 
pesquisados, a empresa não 
estava preparada para o 
gerenciamento dessa crise. 

Outros 19% viam sua or-
ganização preparada, mas 
sem um plano estruturado 
de gerenciamento de crises. 
Se pegarmos especificamen-
te a fatia de mercado que 
representa as empresas de 
logística, a digitalização por 
necessidade tem acontecido 
de forma intensa. Para as 
que contratam transportes 
para suas mercadorias, essa 
procura se tornou mais de-
safiadora e o uso tecnologia 
se tornou a solução, já que 
os terminais de carga estão 
se esvaziando. 

Uma vez encontrado o 
caminhoneiro disposto a re-
alizar um determinado frete, 
é muito frequente que o con-
tato inicial seja feito por meio 
do aplicativo WhatsApp 
pessoal dos funcionários da 
empresa de logística. Apesar 
de ser uma solução prática, 
que resolve o problema da 
digitalização a curto prazo, 
ela envolve uma série de 
riscos que muitas empresas 
sequer se dão conta quando 
fazem essa opção. 

A digitalização por necessidade tem acontecido 
de forma intensa.
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Muito se ouve falar que o 
Brasil é o país dos devedo-
res. Com o nome sujo, se 
torna inviável obter crédito 
ou parcelar novas compras 
em qualquer lugar do mer-
cado, mas poucas pessoas 
sabem que é possível limpar 
seu nome e negociar sua 
dívida com tranqüilidade e 
segurança. Trata-se de um 
trabalho idôneo praticado e 
oferecido pelo IPDESP, que 
através de uma manobra 
jurídica e totalmente lícita, 
solicita a interposição de 
uma ação na qual é requerida 
uma tutela antecipada. 

Esta tutela garante de 
forma rápida que o nome 
da empresa ou pessoa física 
fique “limpa”, ou “nada cons-
te” nos órgãos de restrição 
ao crédito, como SERASA, 
cadastro do SCPC, SPC e 
CDL. O IPDESP localiza os 
credores nas diversas cama-

das da restrição ao crédito 
e, por conseguinte, consul-
ta todas as possibilidades 
de débitos como, cheques 
extraviados, financiamen-
tos abandonados, títulos 
negativados, protestados e 
outros são tratados, ainda 
que estejam inclusos nos 
cadastros dos órgãos de 
restrição ao crédito como 
SERASA, cadastro do SCPC, 
SPC e CDL.

Após esse trabalho, o 
IPDESP negocia as melhores 
condições para que o cliente 
possa avaliar a melhor forma 
de pagamento e quitação da 
sua dívida diretamente com 
seu credor, baixando os juros 
abusivos, e regularizando 
legalmente o crédito, já 
com seu nome limpo sem 
complicações e com seu 
crédito recuperado. Mais 
informações: (www.ipdesp.
com.br).

A maior parte das micro e pequenas empresas já co-
mercializava produtos e serviços pela internet, aplicativos 
ou redes sociais, mesmo antes da pandemia gerada pela 
Covid-19. Mas dentre os que não aderiram a esse modelo 
de negócio, estão os empreendedores com menor escola-
ridade, que ainda são resistentes ou desinformados sobre 
como fazê-lo. É o que revelou a 5ª edição da pesquisa “O 
Impacto da pandemia do Coronavírus nos pequenos negó-
cios”, realizada pelo Sebrae entre os dias 25 e 30 de junho. 

O levantamento mostra também que os empresários do 
segmento, com menor nível de estudo, são os que mais 
fecharam as portas de seus estabelecimentos em defini-
tivo ou temporariamente, além de serem os que possuem 
maiores restrições à circulação, dada a localização dos seus 
empreendimentos. Nesse contexto, a amostragem revela 
que os empresários menos escolarizados são aqueles que 
encontram maiores dificuldades em entrar na digitalização 
de seus negócios. 

De acordo com a pesquisa, 20,4% não sabem como a 
internet pode ser aplicada em seu negócio e 7,9% não 
vendia e nem pretende vender seus produtos por esse 
meio. Porém, o levantamento aponta que as redes sociais, 
como Whatsapp e Facebook, são amplamente utilizadas 
por empreendedores de todos os níveis de instrução para 
fazer negócios. Apesar de o digital “ter vindo para todos”, 
1/3 dos donos de pequenos negócios com menor instrução 
têm maiores dificuldades de estrutura e tecnologia.

Conforme o levantamento do Sebrae, que entrevistou 
6.470 empreendedores de todo o país, muitas empresas 
continuam funcionando, apesar de não ser como antes 
da crise. 6,6% dos empreendedores com nível médio in-
completo decidiram acabar de vez com seu negócio e são 
os que mais (31,6%) tiveram que fechar provisoriamente 
o empreendimento a que se dedicavam. A amostragem 
apontou ainda que 59% dos empresários de nível superior 
apostaram em mudanças ou estão funcionando normal-
mente (9%).

“Em relação ao faturamento durante a pandemia, todos 
os níveis escolares acusam enorme e semelhante impacto 
nos lucros, com maior variação negativa dentre os mais 

Os riscos de uma “digitalização às 
pressas” nas empresas de logistica
O principal impacto causado pelo susto inicial das empresas com a pandemia que ainda assola o país - e o mundo 
- foi a necessidade de digitalização rápida, algo intrinsecamente ligado à sobrevivência dessas companhias

ajustes de estratégia. 
Nesse contexto, a im-

plantação dos chamados 
ChatBots (robôs de comu-
nicação) se tornam uma 
ferramenta indispensável 
para empresas que trafe-
gam grandes quantidades 
de conversas corporativas 
através desse aplicativo de 
mensagens. Mesmo com essa 
estratégia, o treinamento 
dos operadores não se tor-
na menos importante. Ter 
mensagens padronizadas 
para explicar procedimentos 
e responder dúvidas mais 
comuns é importante para a 
manutenção da consistência 
do atendimento. 

Ao utilizar o número cor-
porativo, evita-se também 
que o colaborador receba 
ou responda mensagens fora 
de seu horário de trabalho, o 
que também evita possíveis 
riscos trabalhistas. Embora 
seja uma ferramenta muito 
prática, é importante lem-
brar o que WhatsApp deve 
ser adotado com cautela no 
contexto empresarial, para 
evitar problemas de comu-
nicação, riscos à imagem 
da empresa e até mesmo 
penalidades judiciais. 

O uso da tecnologia é es-
sencial e uma tendência cada 
vez maior, mas não pode ser 
indiscriminado, não a qual-
quer custo e nem às pressas. 

 (*) - É fundador e CEO do Truckpad.

A comunicação descentra-
lizada impede a visibilidade 
por parte da companhia 
sobre o que é acordado com 
os motoristas e como se 
dá essa negociação. O tom 
usado, as palavras, se algu-
ma ofensa é trocada, nada 
disso é acompanhado pela 
empresa, embora a interação 
toda seja feita “oficialmente” 
sob o nome dela por um de 
seus colaboradores utilizan-
do um aparelho de telefone 
particular. 

E há uma hipótese ainda 
mais séria: caso um colabora-
dor utilize de forma indevida 
informações sensíveis for-
necidas pelo caminhoneiro, 
como sua documentação e 
dados pessoais, a transpor-
tadora pode ser responsabili-
zada judicialmente. Embora 
treinamentos de equipe 

ajudem a atenuar esses 
riscos, as brechas ainda são 
grandes. O ideal é trazer essa 
interação para um ambiente 
mais controlado. Já existem, 
por exemplo, ferramentas 
que possibilitam que a co-
municação ocorra por um 
único número de WhatsApp 
corporativo. 

Dessa forma, os colabo-
radores da transportadora 
podem se conectar e usar o 
mesmo número simultanea-
mente para os contatos com 
caminhoneiros. Com isso, 
as informações fornecidas 
ficam armazenadas com a 
empresa, não nos celulares 
pessoais dos operadores. 
Outra vantagem é que a 
transportadora consegue 
medir KPIs de produtividade 
e fechamento de negócios, 
muito úteis para eventuais 

Blindagem nos órgãos 
de proteção ao crédito

Empreendedores menos escolarizados 
têm dificuldade de digitalizar os negócios

instruídos”, explica o presidente do Sebrae, Carlos Melles. 
Por isso, segundo ele, empresários de todas as escolari-
dades revelaram que recorreram à modalidade online e 
delivery como alternativas para manter seus negócios na 
crise. Os menos instruídos, no entanto, passaram a fazer 
mais vendas diretas.

Os donos de negócios com ensino médio completo foram 
os que mais preservaram postos de trabalhos formais pelo 
regime CLT. Os empresários com menor escolaridade, 
segundo a pesquisa, utilizaram menos as medidas do 
governo em relação à redução de salários (3,1%) e jorna-
das de trabalho (22,3%). A proposta estava entre as oito 
emendas feitas pelo Senado à MPa 944 aprovadas  pela 
Câmara. Já entre os empreendedores com ensino superior, 
os percentuais foram de 11,6% e 28,6%, respectivamente.

No entanto, em qualquer nível de ensino, a maioria 
dos empresários disse acumular dívidas, de acordo com 
o levantamento do Sebrae, sendo o mais preocupante o 
fato de que os menos instruídos são maioria entre eles. 
Uma das razões é problema no CPF, enquanto que, para 
os mais instruídos, o problema está em irregularidades 
do CNPJ. Mesmo assim, foi o segmento que obteve mais 
empréstimos bancários (AI/Sebrae).
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59% dos empresários de nível superior apostaram em 
mudanças ou estão funcionando normalmente.

Rony Breuel (*)           

Há quem ame, mas também sabemos que 
ainda existem pessoas que não conseguem 
se adaptar facilmente ao home-office. 

Discussões à parte, essa nova forma de 
trabalho era uma grande tendência no mundo 
corporativo e, com a pandemia e a necessidade 
de distanciamento social, a tendência se tor-
nou realidade necessária para a grande maioria 
das empresas. Outra mudança que impactou 
o mundo corporativo foi a forma rápida com 
que as empresas precisaram se adequar para 
atender clientes e colaboradores. 

Além dessa agilidade, foi preciso eficácia, 
pois para que tudo funcione remotamente 
é fundamental uma estrutura básica com 
equipamentos que atendam às demandas do 

trabalho executado e também internet de boa 
qualidade. É neste processo de transformação 
e digitalização que a tecnologia se torna essen-
cial. Toda essa mudança no dia a dia ocorre 
por conta das alterações comportamentais e 
culturais dos próprios profissionais, além da 
necessidade do mercado de trabalho. 

Desta forma, exploro alguns aspectos 
tecnológicos que considero importantes 
e que devem ser analisados para se con-
quistar êxito na produtividade do trabalho 
executado no formato home-office. É 
ideal que a empresa opte por softwares 
disponíveis para uso em cloud, que é uma 
ótima opção de armazenamento de dados, 
além de ser extremamente seguro, pois 
informações sigilosas ficarão protegidas. 

Só alerto para que a utilização da rede 

de conexão à internet seja sempre a mais 
segura possível. Outro ponto importante é a 
rede interna da companhia que precisa es-
tar preparada para não ocorrer sobrecarga 
no momento em que muitos colaboradores 
acessam de uma única vez. 

Caso você trabalhe com dados muito 
sensíveis, a autenticação multifator é uma 
boa alternativa para a segurança. Ela é 
usada para garantir que apenas pessoas 
autorizadas possam acessar o sistema, e 
o login só é feito após o usuário passar 
pelos dois níveis de autenticação. Ainda 
sobre informações confidenciais, é ideal 
que as mensagens sejam criptografadas 
para evitar o vazamento de dados. 

(*) - É CEO da BR Mobile.

Tecnologia aliada ao home-office não é mais tendência, é rotina


