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Jogos, tarefas escolares, redes sociais, contato com os amigos e 
familiares. Os meios digitais se tornaram ferramentas muito utilizadas 
no período de distanciamento social causado pela pandemia, princi-
palmente para as crianças e adolescentes. Mas com tanto conteúdo 
disponível e acessível, os pais e responsáveis também enfrentam dia-
riamente desafios como o excesso de exposição às telas, qualidade do 
conteúdo e, principalmente, a segurança na internet.   

Segurança na internet para crianças

Patrocínio esportivo é como uma união conjugal. O clube deve en-
tender os objetivos da marca parceira e criar planos para alcançar as 
metas da empresa dividindo esforços dentro de um relacionamento 
saudável. Nos últimos anos, nos acostumamos com a ausência de ca-
samentos entre grandes marcas e clubes de futebol no Brasil. Apenas 
para contextualizar o caos, em 2018, 15 dos 20 times da Série A eram 
patrocinados pelo mesmo banco estatal.   

Grandes marcas e o futebol brasileiro

A pandemia do Coronavírus trouxe inúmeros problemas para a saúde 
mundial, não apenas fisicamente, mas o estresse e desgastes causados 
pelo isolamento ou a necessidade de seguir trabalhando em meio aos 
riscos pode contribuir para o aumento de distúrbios emocionais causados 
pelo cansaço. De acordo com a ISMA (International Stress Management 
Association), 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros 
sofrem de Síndrome de Burnout, um conjunto de sinais e sintomas cau-
sados por excessos, principalmente no âmbito profissional. O diagnóstico 
de Síndrome de Burnout deve ser feito por uma orientação médica e o 
tratamento deve ser prescrito por uma psicóloga ou psiquiatra.   

Home office ou a volta ao trabalho mais saudável
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Negócios em Pauta

Congresso de Auditoria
A 40ª edição do Congresso Brasileiro de Auditoria Interna 

não terá uma cidade como sede e sim, uma plataforma online 
entre os dias 8 a 10 de novembro. O tema principal deste 
ano será “Auditoria Interna em um Mundo Disruptivo”, com 
tópicos que pretendem mostrar o impacto da velocidade 
das transformações em uma das carreiras mais dinâmicas 
do mundo corporativo. Entre os keynote speakers está 
Jenitha John, presidente do conselho de administração do 
The Institute of Internal Auditors, o maior organismo da 
carreira no mundo, que falará sobre o tema “Reimaginando 
a resiliência” no congresso. Inscrições e mais informações 
(iiabrasil.org.br/conbrai). Tel. (11) 5503-4040.    Leia a 
coluna completa na página 3
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News@TI

Soluções termográficas para auxiliar nos 
preparativos para volta às aulas

@A Hikvision , líder mundial no fornecimento de soluções 
e produtos de segurança, oferece ao mercado soluções 

termográficas com sua avançada tecnologia de câmeras 
e de terminais de controles de acesso embarcadas com 
funcionalidades automáticas de detecção de temperatura 
da superfície da pele como também a detecção do uso ou 
não de máscaras de proteção. As soluções são dispositivos 
tecnológicos que superam as câmeras convencionais em 
recursos. O componente chave de uma câmera termográ-
fica é um sensor térmico conectado a um tipo especial de 
lente, que é então adaptado para trabalhar em conjunto 
com tecnologias de imagem padrão. Os produtos podem ser 
utilizados nas entradas, praças de alimentação, secretarias, 
auditórios entre outros (http://www.hikvision.com/pt-br/).  

 Leia a coluna  completa na página 2
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Com esportes e atividades 
em grupo suspensas devido 
à pandemia, cresce a procura 
por atividades que possam ser 
realizadas em casa e online.

O xadrez é um desses casos, já que 
pode ser jogado online e ainda traz 

diversos benefícios para quem pratica. 

De acordo com o professor de xadrez 
do Colégio Marista Santa Maria, Alberto 
Paulo Fedeszen Lapuch, tanto a versão 
de tabuleiro como o jogo online são 
bons exercícios para a mente. “Seja qual 
for o meio, o xadrez vai sempre trazer 
benefícios para o jogador”, afirma. 

“O jogo tradicional estimula a socia-
lização e as amizades, mas no atual 
cenário, o mundo virtual permite 
jogar com pessoas do mundo inteiro. 
E especialmente durante a pandemia, 
é importante exercitar a mente e usar 
o tempo em casa para evoluir o pen-
samento estratégico e o xadrez é uma 
ótima alternativa para isso”.

Para quem quiser começar a jogar 
online, a dica é sempre ficar atento à 
segurança. “Não usar o nome próprio 
em plataformas e tomar os mesmos 
cuidados que em outros ambientes 
virtuais e ter a supervisão dos pais é 
importante sempre”, explica Lapuch. 
Confira algumas dicas e motivos para 
começar a praticar o xadrez na rede:

Aproveite o mundo virtual - Exis-
tem diversas plataformas e aplicativos 
que ensinam a jogar xadrez. Eles ofe-
recem facilidades como apresentar 
partidas e oponentes no seu nível de 
desenvolvimento, por exemplo. Além 
da facilidade de jogar em smartphones 
e tablets, que tornam o esporte mais 

7 motivos para jogar xadrez online

acessível.
Faça amigos - A prática do xadrez 

estimula a socialização e a formação 
de amizades. Seja um professor, um 
colega ou pessoas que apenas se en-
contram durante os jogos e torneios, 
o jogo tende a reunir pessoas que tem 
o esporte como hobby.

Linguagem universal - Na inter-
net, é possível jogar com pessoas do 
mundo inteiro, mesmo sem saber 
falar outros idiomas. “A linguagem do 
xadrez é universal. Desde brasileiros, 
até russos, japoneses ou australianos, 
todos os jogadores podem interagir e 
se conectar por meio dos tabuleiros 
virtuais”, explica o professor.

Respeito mútuo - Acima de tudo, 
o xadrez é um jogo social. É preciso 
ter respeito com o outro jogador, 
empatia e resiliência para lidar com 
as diferentes situações e resultados. 
“Por mais que se esteja perdendo, 
não se deve abandonar um jogo, em 
respeito à outra pessoa”, comenta 
Lapuch. “Essa é uma lição valiosa que 
o xadrez nos traz, tanto no mundo 
virtual como no real. Saber perder e 
ganhar no tabuleiro nos prepara para 

muitas situações cotidianas”.
Desenvolvimento - Aprender 

com a evolução do jogo é o que 
mantém o interesse de jogadores 
experientes em todo o mundo. Para 
Alberto Lapuch “Assim como na vida, 
o xadrez nos mostra que se perdemos 
uma partida, é preciso estudar mais, 
praticar e tentar novamente. E o 
mesmo acontece com as vitórias, pois 
nos mostra que é possível encarar 
desafios maiores”.

Concentração - Durante o jogo 
é preciso formular uma estratégia e 
reavaliá-la a cada jogada. Isso exige 
concentração e foco do jogador de 
uma maneira constante e ativa. Com 
a prática, essas características vão 
sendo incorporadas também nos 
estudos e na leitura, por exemplo.

Foco na inteligência - Aprender 
e praticar xadrez desenvolve e amplia 
conhecimentos, bem como a inteli-
gência, e o pensamento. O jogo forma 
pensadores críticos e analíticos, do 
ponto de vista social e esportivo, além 
de ajudar na formação do caráter.

Fonte e outras informações: 
(www.colegiosmaristas.com.br).

NOVA EXPERIÊNCIA

GAMIFICAÇÃO E APRENDIzAGEM: O QuE VOCÊ 
PRECISA SAbER PARA QuE APRENDIzAGEM E 
DIVERSÃO SE CONVERTAM EM RESuLTADOS     Leia na página 6
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Vacina russa é segura
A vacina russa Sputnik V é segura e 

conseguiu induzir o corpo a produzir 
anticorpos nos testes iniciais, informou 
o primeiro estudo publicado sobre a imu-
nização na revista científica "The Lancet" 
na sexta-feira (4). A vacina conseguiu 
criar uma resposta imunológica em to-
dos os 76 voluntários que participaram 
das fases 1 e 2 do desenvolvimento. Os 
resultados mostraram que 100% dos 
voluntários conseguiram desenvolver 
anticorpos ccontra o vírus Sars-CoV-2 
sem efeitos colaterais (Ansa).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/gamification-e-aprendizagem-o-que-voce-precisa-saber-para-aprendizagem-e-diversao-se-converterem-em-resultados/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-05-a-08-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-a-08-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-05-a-08-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/porque-nao-existem-mais-casamentos-entre-grandes-marcas-e-o-futebol-brasileiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-dicas-para-tornar-o-home-office-ou-a-volta-ao-trabalho-mais-saudavel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-desafios-da-seguranca-na-internet-para-criancas-e-adolescentes/
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News@TI
Veeam anuncia nova gerente de marketing 
para o Brasil 

@A Veeam® acaba de anunciar sua nova gerente de marketing 
para o Brasil. Renata Elisa Marcicano, executiva com mais de 10 

anos de experiência no mercado B2B de Tecnologia da Informação 
assume o cargo com o principal desafio de consolidar ainda mais a 
empresa como referência em gestão de dados na nuvem. Para isso, 
entre suas prioridades está a atuação direta junto à diretoria de canais 
da companhia. Hoje a Veeam soma mais de 1200 canais distribuídos 
em todo o Brasil (https://www.veeam.com).

OpiniãO
Ter dinheiro para investir 
em tecnologia não é mais 

vantagem competitiva

Bons tempos - para as grandes 
empresas - aqueles nos quais 
para adquirir uma nova 
tecnologia digital e se manter 
competitivo, bastava ter o 
dinheiro para comprá-la. 

Computadores agora são im-
portantes? Vamos adquirir 
quantos forem necessários. 

Precisamos ligá-los em rede? 
Vamos em frente! Precisamos con-
solidar dados em um ERP - vai ser 
doído, vai ser demorado, mas nada 
que o suficiente investimento não 
possa comprar. E assim o tempo 
passou e as grandes corporações 
consolidaram suas tecnologias e 
se acostumaram a comprar, em 
um processo transacional, o que 
precisassem. 

Trazer uma tecnologia era isso: 
essencialmente ter um processo 
de compras apurado, seguido de 
uma estrita disciplina de gestão de 
projetos que garantisse a correta 
implantação do que foi adquirido. 
No final das contas, "bastava" ter 
o dinheiro. Atualmente não é 
mais assim! Empresas com poder, 
recursos e estruturas sólidas, 
assistem, atônitas, seus negócios 
serem desafiados. Provocados, 
não pelos tradicionais concorren-
tes, mas sim por novos entrantes, 
que surgem sabe-se lá de onde, 
inicialmente com muito menos 
recursos. 

Novas organizações com novi-
dades em modelos de negócios, 
profundamente baseados em 
tecnologias digitais - que estão 
disponíveis, de forma pervasiva, 
para todos. Então, não bastaria 
comprar a tecnologia certa? E, 
voltando ao início, não bastaria 
ter o dinheiro para isso? Aqui 
reside, talvez a maior dificuldade 
de entendimento das empresas 
tradicionais - ou talvez seja mais 
o medo de encarar o verdadeiro 
desafio: apesar da transformação 
digital ser a força aparente aos 
olhos de todos, o que propulsiona 
os novos modelos não é de nature-
za tecnológica, mas sim humana. 

As corporações não vivem mais 
em um ambiente estático definido 
pelas forças de Porter; estão mui-
to mais próximas de uma arena 
dinâmica, conforme definido 
por Rita McGrath. E nessa arena 
dinâmica precisamos, essencial-
mente, do melhor que cada um 
pode dar, tanto individualmente 
quanto em grandes times. Mas, 
para isso, precisamos de um novo 
tipo de estrutura organizacional e 
de um novo tipo de liderança. E 
isso não se encomenda ao setor 
de compras. 

Observe cada empresa nativa 
digital invejada pelas organizações 
tradicionais e você perceberá 
que o real alvo da inveja não é 
a tecnologia em si, mas sim um 
determinado tipo de atitude. Uma 
capacidade de se adaptar e de agir 
rápido. Uma mistura de inquieta-
ção e ousadia. Um foco naquilo que 
de fato interessa, uma capacidade 
de tomar decisões nos contextos 
mais adequados para isso. Um 
senso de espaço e de exploração 
de possibilidades. 

A tão famigerada "cultura". 
Mas então agora o problema está 
claro: não precisamos comprar 
tecnologia, mas sim um programa 
de transformação cultural. Mais 
uma vez, basta termos o dinheiro 
para isso. Infelizmente não. É 
preciso ter muito cuidado com o 
termo cultura, pois ele significa 
muitas coisas e é muito mais o 
resultado, a emergência de uma 
série de comportamentos - muito 
mais uma sombra do que é a or-
ganização - do que algo que possa 
ser diretamente editado. 

Mas no afã de fazer a mudança 

acontecer, tratamos a cultura 
como algo sólido e insistimos em 
acreditar que podemos planejar 
exatamente a nova cultura de-
sejada. Tratamos essa mudança 
cultural como uma jornada, que 
pode até ser difícil, mas para qual 
já existe um destino claro e um 
plano de rota detalhado. Mas essa 
visão da mudança é uma falácia, 
cujo principal dano é impedir a 
própria mudança. 

Primeiro, porque não é possível 
saber exatamente qual é o destino 
dessa jornada. Imagine qualquer 
grande organização tradicional 
e tente conceber qual seria essa 
"nova grande empresa tradicio-
nal", agora com as características 
culturais desejadas. É claramente 
impossível, mas imagine que você 
tenha sido iluminado por essa vi-
são, de alguma forma - tente então 
detalhar um plano para chegar lá. 

Ora, essa tarefa é tão desafiado-
ra, tão além das nossa cognição, 
tão dependente de inúmeros 
fatores, que no final ao invés de 
mudar ficamos... imobilizados. 
Não é possível, portanto, simples-
mente "comprar" essa mudança 
- simplesmente imaginar que isso 
será um novo projeto, com início, 
meio e fim claros, conduzido por 
alguém competente que no final 
lhe entregará uma nova empresa, 
com a cultura necessária para a 
nova arena de competição. Mas 
então, qual é a alternativa? 

A alternativa é entender que 
essa mudança é o típico problema 
"complexo", na definição de Dave 
Snowden: um problema para o 
qual não há melhores práticas, 
ou mesmo boas práticas, pré-
-definidas, mas sim práticas emer-
gentes. Um problema resolvido a 
partir de uma atitude exploratória 
e gradual. Uma ótima metáfora, 
que assisti em alguma palestra, 
é entender essa mudança como 
café misturando com leite: gradu-
almente o que é possível vai sendo 
experimentado, vai se espalhando 
pela organização. 

Esse é um processo visceral, que 
desafia dogmas existentes, que 
faz entender o que deverá ou não 
mudar - e por isso ele não pode 
ser simplesmente terceirizado ou 
encomendado. Ele deve acontecer 
nas duas direções: top-down e 
bottom-up. Bottom-up para que 
as experiências sejam feitas em 
locais reais da organização, onde 
a ação ocorre; top-down para que 
o C-level efetivamente sinta o que 
está acontecendo e atue ativa-
mente para remover as tensões 
organizacionais que naturalmente 
irão contrapor as tentativas de 
mudança. 

Portanto, executivos de em-
presas que atônitas assistem a 
transformação digital romper as 
premissas vigentes em seus negó-
cios; que observam sua vantagens 
competitivas, ditas sustentáveis, 
dissiparem; que percebem isso 
tudo e ainda assim permanecem 
imobilizadas; eu lhes digo: não 
existe pensamento mágico - ou 
solução milagrosa - que resolva 
esse problema. Não se trata de 
executar uma compra, de conce-
ber e acompanhar bem um projeto. 

Não se trata de simplesmente 
reposicioná-la em um novo con-
texto de negócio para retomar 
suas rédeas. Se trata de percorrer 
uma jornada de experimentação e 
de lidar com a realidade concreta 
da nova arena de negócios onde 
jogo e as mudanças realmente 
acontecem: junto das pessoas que 
formam a empresa. 

(*) - É CEO da dti digital, empresa 
mineira desenvolvedora e consultora 

de estratégias para transformação 
digital.

Marcelo Szuster (*) 

Quais são as tecnologias que 
proporcionam o surgimento 
de Empresas Inteligentes?

Renato Halt (*)

Em tempos de transformação 
digital, com o público consu-
midor cada vez mais antenado 

quanto às tendências mercadológicas, 
oferecer um serviço capaz de conquis-
tar a fidelidade do usuário não é um 
procedimento de simples execução. 
Existem variáveis numerosas que po-
dem dificultar a vida do gestor, e para 
resolver possíveis entraves, a adoção 
de ferramentas tecnológicas mostra-
-se determinante na medida em que 
proporciona alternativas operacionais 
de alto teor estratégico. É nesse sentido 
que se deve pensar na implementação 
de uma empresa inteligente, que em 
termos práticos, significa utilizar tecno-
logias recentes a fim de retirar insights 
do campo das ideias e aplicá-los através 
de ações por toda a empresa, sempre 
em tempo real.

Para os próximos meses, a retomada 
após o período de pandemia passa dire-
tamente por essa nova concepção sobre 
a estrutura de TI das organizações. É 
importante inserir os colaboradores 
nessa transição ao digital, unindo a 
participação humana ao poder analítico 
ligado à tecnologia. Dessa forma, os 
pilares característicos de uma empre-
sa inteligente serão construídos com 
muito mais facilidade.

IA como plataforma de compreen-
são humana

Os recursos extraídos da Inteligên-
cia Artificial (IA), somados à inserção 
da Internet das Coisas (IoT) como 
método de trabalho que priorize o 
valor analítico dos dados disponíveis, 
ajudam a estruturar processos capazes 
de compreender emoções humanas a 
fim de indicar as melhores interações 
com os usuários. Também contribuem 
para que se crie uma cultura interna 
focada na antecipação de demandas, 
baseando-se em abordagens preditivas.

Esse nível de maturidade corporativa 
pode ser alcançado se a empresa em 
questão centralizar seus esforços na 
transformação de informações sen-
síveis sobre a persona estabelecida, 
atribuindo o devido valor comercial. 
Logo, as relações externas respeitarão 
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demandas internas. A metodologia 
de Observability atua na otimização 
de aplicações como as encontradas 
no sistema de nuvem, concretizando 
a inteligência analítica como ponto 
de partida para qualquer tomada de 
decisão.

Substituindo métodos tradicionais e 
de pouca eficácia no monitoramento 
dessa quantidade exacerbada de in-
formações geradas, o conceito alinha 
os profissionais de TI sob uma única 
política de trabalho preditiva, cedendo 
à automação como meio de gerencia-
mento e coleta de dados armazenados 
em nuvem. Isso significa uma anteci-
pação muito mais precisa de possíveis 
falhas nos processos conduzidos.

Não há como negar a influência da 
transformação digital sobre a infra-
estrutura de empresas preocupadas 
em corresponder às exigências de um 
mercado em constante evolução. A 
tecnologia prepara o terreno empre-
sarial para que as pessoas explorem 
suas capacitações, contribuindo para 
a prosperidade do negócio.

Você já utiliza alguma dessas ferra-
mentas em sua empresa? Conte-nos 
sobre sua experiência!

(*) É Co-Founder da b2finance e Head 
of SAP Business One.

A modernização de processos vai de encontro à necessidade de se expandir os negócios e 
potencializar resultados obtidos através de soluções inovadoras

Freepik

as particularidades de cada um, fomen-
tando o Customer Experience.

O trunfo por trás de plataformas 
integradas em nuvem

Soluções de nuvem não ficam alheias 
às contribuições tecnológicas para a 
sustentação de uma empresa inteli-
gente. São plataformas designadas para 
fornecer um controle intuitivo sobre 
as informações obtidas em todas as 
operações, unificando dados originados 
em setores diversos. Esse alinhamento 
entre departamentos é imprescindível 
para que os processos internos sejam 
aprimorados cada vez mais, sempre em 
prol do serviço final.

Todos os caminhos levam à experiên-
cia do cliente. Por trás de uma jornada 
de fidelização eficaz, deve existir uma 
verdadeira reunião de referenciais 
analíticos sobre as melhores decisões 
a se tomar. No entanto, não se pode 
renegar a criação de insumos factíveis 
para que os colaboradores trabalhem 
com tranquilidade, apoiados pela as-
sertividade da máquina.

Como o conceito de Observability 
se aplica nesse cenário?

Com o crescimento no fluxo de dados 
e a agilidade adquirida pela adoção de 
soluções tecnológicas, os desafios ope-
racionais tendem a acompanhar novas 

Imagine conectar diversos dispositivos 
por meio da internet e ainda fazer com 
que eles troquem informações entre si 
e em tempo real. Conseguiu visualizar? 
É exatamente essa a ideia por trás da 
Internet das Coisas (IoT) e que possibilita 
interligar de ponta a ponta toda a cadeia, 
realizar diversos monitoramentos, acom-
panhar todas as atividades e o andamento 
operacional.

Por meio do IoT, geoprocessamento 
e telemetria avançada, por exemplo, as 
empresas siderúrgicas e mineradoras 
encontram novos caminhos para reduzir 
custos e aumentar a produtividade das 
operações, buscando assim uma maior 
eficiência na movimentação de matéria-
-prima, produtos e subprodutos – parte 
crucial da cadeia de produção. Mas nem 
todas as companhias do setor conseguem 
enxergar como essa conectividade pode 
trazer resultados a curto prazo.

Segundo um estudo realizado pela CNI - 
Confederação Nacional da Indústria, 73% 
das empresas atuam na indústria 4.0 ainda 
que em estágio inicial de implantação das 
tecnologias de IoT. Para se ter uma ideia, 
com a adesão de soluções inteligentes, 
estima-se que somente no Brasil haverá um 

Investir em IOT é essencial para 
aumentar a eficiência operacional

aquilo que costumo sempre dizer - não 
existe alternativa para a competitividade 
que não passe pela adoção de tecnologias 
em IoT. Somente com esse investimento 
será possível otimizar processos e gerir 
melhor as máquinas pesadas dentro de 
minas, realizar medição de contratos de 
veículos, administrar a produtividade 
em tempo real com mais transparência 
e ter credibilidade na hora de apurar o 
faturamento dos veículos.

Sem mais delongas, mundo atual é 
movido pela conectividade e se você 
quer ganhar vantagem competitiva e 
conquistar grandes resultados, terá 
que se render às inovações. No que 
tange o relacionamento entre indús-
tria e operador logístico, a tecnologia 
é a ferramenta que nós precisávamos 
para ter mais clareza sobre os negócios, 
tomar decisões mais assertivas e ainda 
obter uma economia de milhões ao ano 
nas operações. É um investimento que 
vale a pena!

(Fonte: Vinicius Callegari é CCO e Head de 
Desenvolvimento Comercial da GaussFleet, 

maior plataforma de gestão de máquinas móveis 
para mineradoras e siderúrgicas, que de forma 

inovadora utiliza geoprocessamento, telemetria 
avançada e IoT na gestão de máquinas pesadas 

dentro de minas e usinas).

corte de custos de R$ 73 bilhões ano, sendo 
R$ 35 bilhões de ganho de eficiência, R$ 31 
bilhões de redução de gastos de manutenção 
de máquinas e R$ 7 bilhões de economia no 
consumo de energia no setor nos próximos 
anos mesmo que de forma tímida.

Uma das multinacionais que vem se 
destacando nesse cenário e gerando trans-
formações radicais é a Vale, considerada 
uma das maiores mineradoras do mundo. 
Em uma entrevista concedida pelo diretor 
de TI da companhia, o executivo comentou 
que após a crise de 2018, a empresa investiu 
em IoT e conseguiu economizar US$ 50,5 
milhões em ações como digitalização de 
processos e inteligência artificial.

Outro benefício promovido por meio da 
tecnologia foi o aumento de 30% na vida útil 
dos pneus dos caminhões que transportam 
minério. Isso só foi possível após a identifi-
cação de problemas por meio dos sensores 
instalados nos maquinários. O grupo possui 
em torno de 400 caminhões e cada pneu 
custava, na época, US$ 70 mil, sendo assim, 
só nessa área eles deixaram de gastar em 
torno de US$ 5 milhões.

Esses números somados à minha vivência 
e conhecimento no segmento, só reforça 



Cerca de 1 milhão de pessoas 
voltou a procurar emprego

www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a terça-feira, 05 a 08 de setembro de 2020Economia 3

D - Química Verde
A Unilever, umas das líderes mundiais em bens de consumo, vai 
substituir globalmente 100% do carbono derivado de combustíveis 
fósseis de seus produtos de limpeza e lavanderia por carbono obtido 
de fontes renováveis ou recicladas. Com investimento de 1 bilhão de 
euros em pesquisa e desenvolvimento, o programa visa transformar 
a pegada ambiental de suas marcas globais de limpeza e lavanderia 
como OMO, Brilhante, Cif, Sétima Geração, entre outras. Primeira 
iniciativa com esta magnitude, o “Futuro Limpo” vem ao encontro 
da ambição da companhia de zerar as emissões líquidas de seus 
produtos até 2039. 

E - Consórcio Digital
O Mycon, primeira fintech do Brasil a usar inteligência artificial para 
oferecer consórcio digital com a menor taxa, apresentou dados ex-
clusivos da sua operação e revelou que os bens com mais intenção 
de compra nessa quarentena pelos consorciados foram os imóveis 
com 55%; automóveis com 22%; motos com 15% e serviços, como 
construção, reformas, cirurgias estéticas e festas, com 8%. Outro 
dado importante mostra que 73% dos clientes possui menos de 35 
anos, mostrando que a empresa está conseguindo modernizar o 
produto “consórcio” e revelando que a geração Y vê cada vez mais o 
consórcio como alternativa de crédito mais barato, uma vez que não 
existe juros, como é o caso do financiamento tradicional. Saiba mais 
em: (www.mycon.com.br). 

F - MIT Hacking Medicine 
Estão abertas as inscrições para um dos maiores hackathons de saúde 
do mundo, o MIT Hacking Medicine Grand Hack 2020. Realizado pelo 
MIT Hacking Medicine, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
(MIT), com patrocínio da Sanofi. O evento está recebendo inscrições 
de participantes todo o mundo e de qualquer área de estudo que tenha 
interesse em entrar em uma corrida contra o tempo para resolver 
desafios relacionados ao universo da saúde. Os selecionados serão 
incentivados a desenvolver a melhor e mais inovadora solução para 
diversas questões urgentes de saúde mundial. O evento acontece vir-
tualmente entre 2 e 4 de outubro. Inscrições em: (https://grandhack.
mit.edu/boston/participant-application/). 

A - O Melhor Piloto
A Netflix anunciou que está produzindo a primeira minissérie ficcional 
sobre a vida e carreira do famoso piloto Ayrton Senna (1960-1994), tri-
campeão mundial de Fórmula 1. Com produção da Gullane, em parceria 
com a família do brasileiro, o drama será dividido em oito episódios, 
em português e inglês, com estreia prevista para 2022. As gravações 
estão sendo feitas em locações internacionais e sets intimistas, como a 
casa onde Senna viveu sua infância em São Paulo, na qual os familiares 
autorizaram o acesso inédito da produtora. A história será iniciada a 
partir dos anos 1980, quando o jovem piloto decide deixar o Brasil e se 
mudar para a Inglaterra para disputar a Fórmula Ford 1600. A produ-
ção mostrará os dramas, superação e os bastidores da vida pessoal e 
profissional de Ayrton, inclusive o trágico acidente em Ímola, na Itália.

B - Trainee Global 2021
A Alpargatas, empresa brasileira de atuação global, dona das marcas 
Havaianas, Osklen e Mizuno, está recrutando 20 jovens talentos para a 
turma de Trainees de 2021. Serão 16 vagas para a sede em São Paulo, 
duas para o escritório de Madri, uma para Los Angeles e uma para Hong 
Kong. O prazo para inscrições vai até 5 de outubro e, no Brasil, o salário 
é de R$ 7 mil. O objetivo do programa é buscar jovens com potencial de 
liderança ao redor do mundo, talentos que aprendem rápido e fazem 
acontecer, com mindset digital. Os candidatos devem ter graduação 
em qualquer curso de bacharelado com conclusão entre 2017 e 2020, 
falar inglês avançado e, no caso de ser um estrangeiro, possuir visto 
de moradia e trabalho no país ao qual se candidata. Inscrições no link: 
(http://alpargatas.grupociadetalentos.com.br/).

C - Teatro para Executivos 
Com um histórico de 12 anos na preparação de profissionais das mais dife-
rentes áreas, o curso Teatro para Executivos do Núcleo de Artes Cênicas do 
Teatro FAAP está com inscrições abertas para novas turmas. O programa 
apresenta ferramentas das artes cênicas para apoiar a comunicação e o 
contato interpessoal dos participantes. É dirigido a profissionais que dese-
jam aprimorar aptidões como trato com o público, improviso, capacidade 
de comunicação, criatividade, foco, controle das emoções e desenvoltura. 
Trabalha, ainda, técnicas que ajudam a melhor exercer suas funções e/ou 
negociações. As aulas serão presenciais, a partir de outubro. Informações: 
tel. (11) 3662-7232 / 7235 ou (teatro.cursos@faap.br).

G - Profissionais de TI
A Becomex - empresa de consultoria estratégica e tecnologia especializada 
nas áreas tributária e aduaneira - acaba de abrir um processo seletivo, 
que será realizado de forma online. Ao todo são 20 novas vagas, sendo 
15 em Joinville e 5 em Campinas para os cargos de desenvolvedor 
front-end, desenvolvedor back-end, analista de teste, analista de suporte 
e tech líder, na Becomex Lab - divisão de negócios focada na formação e 
desenvolvimento de profissionais de TI altamente capacitados, cultura 
humana, inovadora e integrada, e na geração de novas tecnologias. As 
vagas envolvem modelos mistos, parte presencial e parte remoto, podendo 
chegar a 100% home-office conforme a posição. Interessados podem se 
cadastrar no link (http://becomex.com.br/carreiras/). 

H - Benefícios para Jovens 
Com o objetivo de proporcionar um maior volume de negócios entre 
seus parceiros, e beneficiar os estudantes cadastrados em seu banco de 
dados, o Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - lançou o clube 
de benefícios CIEE +. Assim, são oferecidos descontos exclusivos por 
empresas das áreas de Alimentação, Educação, Produtos e Serviços, 
Lazer, Bem-estar e saúde aos jovens cadastrados no CIEE. Atualmente, 
há mais de 200 empresas parceiras do clube, entre elas gigantes como 
Uber, Burger King e Sony. A iniciativa também fomenta o comércio local, 
principalmente neste contexto de crise econômica. Mais informações 
podem ser obtidas em: (https://portal.ciee.org.br/clubeciee/).

I - Seleção de Startups 
Que tal desenvolver um projeto de inovação, em modelo aberto, para uma 
grande empresa? Você, startup de base tecnológica, pode ter seu desejo 
atendido por meio do Programa de Empreendedorismo Industrial 2020 do 
Findeslab, o hub de inovação da indústria. O programa conecta desafios 
de grandes empresas a propostas de solução de startups. Ao todo serão 16 
desafios propostos por oito grandes empresas que acreditam na inovação 
aberta e no seu papel na promoção do empreendedorismo industrial. 
Inscrições e mais informações: (https://www.sympla.com.br/lancamento).

J - Design de Luminária 
Você sabia que simples ações de sustentabilidade e consumo consciente 
podem ajudar a salvar o planeta? É com esses ideais que a  Kian, empresa 
que oferece soluções em iluminação para o Varejo Alimentar, Home Center, 
além de todo o aparato em utensílios elétricos - promove o Concurso Decore 
Kian/1º Prêmio Design de Luminária Universitário voltado para estudantes 
ou recém formados em Arquitetura, Engenharia, Design, e áreas correla-
tas. Objetiva estimular a criação de um projeto que leve em consideração 
o uso consciente de materiais de iluminação levando em consideração o 
impacto ecológico e sustentável. Os participantes contarão com mentoria de 
especialistas e o vencedor leva o prêmio de R$ 5.000,00. Para se inscrever 
e ter acesso ao regulamento, é só acessar: (www.decorecomkian.com.br).

Marketing após 
pandemia: o que esperar?

O mundo que 
conhecíamos pré-
pandemia já não 
existe mais. As pessoas 
mudaram a forma de 
pensar e de consumir, e 
isso já está contribuindo 
para moldar o futuro do 
marketing

Neste momento de transi-
ção entre o marketing ha-
bitual, em que empresas 

realizavam ações físicas e digitais 
que se complementavam, para 
um cenário pós COVID-19, alguns 
movimentos e formas de trabalho 
começam a se consolidar em 
virtude do isolamento social. É 
fato que a quarentena mudou o 
comportamento do consumidor 
de modo substancial. 

Pesquisa recente da Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo, 
por exemplo, revela que 61% 
dos consumidores que compram 
online aumentaram o volume de 
compras em mais de 50% durante 
o isolamento social. O que se viu 
foi a alta exponencial da demanda 
por conteúdo online como strea-
ming de vídeos, aplicativos, lei-
tura (tanto para diversão quanto 
para enriquecimento), podcasts, 
cursos de EAD e serviços de 
comunicação em geral. 

Ao trazer essa realidade para 
o setor de marketing, antes da 
pandemia e da instituição do 
isolamento social em todos os 
continentes, havia basicamente 
duas áreas de trabalho - o marke-
ting físico, responsável por todas 
ações que exigiam a presença 
de pessoas para fazer sentido, 
como eventos, mídia impressa, 
outdoors, malas diretas etc, e o 
marketing digital, com conteúdo 
virtual, mídias online, anúncios 
em portais, blogs, vídeos, gami-
ficação, aplicativos e toda inte-
ração por meio das telas como 
TV, tablet, celular e computador. 

Não que exista hoje uma ter-
ceira forma de marketing, mas 
o que percebemos atualmente 
é que estamos migrando para 
um mundo que tem optado pelo 
virtual, o que já sabíamos que em 
algum momento iria acontecer. 
Mas, como esperado, diante da 
evolução do distanciamento 
social, a realidade do digital, 
do consumo de conhecimento 
e de bens, foi intensificada e 
antecipada. 

Caminhamos para um contexto 
em que o relacionamento e as 
interações interpessoais serão 
cada vez mais digitais. Nem sem-
pre canadenses viajam aos EUA 
para um evento, ou um holandês 
para participar de uma reunião 
na Espanha, ou mesmo alguém 
que mora no Rio Grande do Sul 

vai a São Paulo por questões de 
trabalho. É fato que precisamos 
da presença física para uma 
reunião olho no olho ou para 
selar um novo negócio com um 
aperto de mãos. 

Todavia, com a experiência 
do confinamento durante a 
COVID-19, viu-se que interações 
podem sim dar certo e, por ve-
zes, substituir a necessidade da 
presença física. Esta realidade 
já existe, o que houve foi uma 
quebra de paradigma que irá 
se consolidar após a pandemia. 
Em linhas gerais, espera-se que 
a qualidade do digital compense 
a falta de interação física. 

No marketing, por exemplo, 
algumas ferramentas já têm 
mostrado o seu valor apesar 
de ainda não estarem sendo 
utilizadas de forma integral. 
Trata-se de tecnologias para a 
realização de “eventos virtuais” 
com várias horas de duração. 
Elas oferecem salas simultâneas 
para a exposição de conteúdos 
diferentes e proporcionam total 
imersão no evento realizado de 
forma online. Vale reforçar que 
a proposta de eventos virtuais se 
difere do webinar, o qual entrega 
conteúdo enxuto em um tempo 
curto de aproximadamente uma 
hora de duração. 

A aposta no marketing digital já 
acontece e deverá se fortalecer. 
Veja o processo de compra de 
um automóvel, por exemplo. O 
consumidor realiza buscas em 
sites confiáveis na internet, visita 
blogs, consome vídeos e imagens 
do veículo, ouve/assiste resenhas 
de influenciadores ou especialis-
tas, faz pesquisas, passa a seguir 
a empresa nas redes sociais, 
procura por referências de outros 
consumidores, e por último, vai 
à loja e faz um teste-drive. Ou 
seja, todo o início da jornada 
do consumidor já é realizado 
digitalmente. 

É certo haver muitas mudanças 
no futuro devido à COVID-19, 
contudo, é prematuro afirmar 
como será este mundo pós-pan-
demia. O que já podemos pre-
sumir é que o marketing (assim 
como muitas outras áreas) será 
muito mais digital do que antes, 
e que novas ferramentas serão 
apresentadas para este fim - 
talvez soluções que estivessem 
encubadas esperando o momen-
to propício. 

Não há como prever mudanças, 
a intensidade desse novo cenário 
mundial ou por quanto tempo 
isso permanecerá, mas é fato que 
o mundo está caminhando para 
ser ainda mais digital no campo 
das interações do que jamais foi. 

(*) - É diretor de marketing para 
as Américas da Siemens Digital 

Industries Software. 

Allyson Chiarini de Faria (*)

O número apurado no 
mês de agosto foi de 
22.825 novos CNPJs. 

Esta é a maior marca alcan-
çada desde 1998, de acordo 
com dados levantados pela 
Jucesp, responsável pelos 
registros mercantis. Essa 
foi a quarta alta seguida no 
número de abertura de em-
presas em São Paulo desde 
abril quando foi perceptível 
a desaceleração devido à 
pandemia. 

O número, também, é o 
maior no ano e supera o 
mês de julho, quando foram 
registradas 21.788 constitui-
ções. “Este é o resultado do 
empenho de todos os setores 
na retomada econômica. 
Estamos focados em gerar 
empregos e facilitar a criação 
de novos negócios. São essas 

A Jucesp dispensou o pagamento da tarifa para 
abertura de novas empresas no estado.
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Cerca de 1 milhão de pesso-
as voltou a buscar trabalho na 
segunda semana de agosto, de 
acordo com a Pnad Covid-19, 
do IBGE  responsável pela 
pesquisa, esse é um reflexo 
das flexibilizações do isola-
mento social. A população 
fora da força de trabalho, que 
não estava trabalhando nem 
procurava emprego, atingiu 
75,5 milhões de pessoas – na 
primeira semana do mês eram 
76,1 milhões.

Entre essas pessoas, cer-
ca de 27,1 milhões - 35,9% 
da população fora da força 
de trabalho - relataram que 
gostariam de trabalhar, um 
recuo ante a semana anterior 
quando o número era de 28,1 
milhões (36,9%). O resultado 
da segunda semana de agosto 
é estável na comparação à pri-
meira semana da pesquisa, en-
tre 3 a 9 de maio, quando 27,1 
milhões (35,5%) disseram que 
gostariam de trabalhar.

A pandemia ou a falta de 
trabalho no local onde vivem 
foram os motivos para que 
17,7 milhões dessas pessoas 
que gostariam de trabalhar 
não chegassem a procurar 
emprego - uma queda em 
relação à semana anterior, 
quando esse número tinha 
chegado a 18,3 milhões. A 
população ocupada foi esti-
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São Paulo bate recorde histórico de 
abertura de empresas no mês de agosto
O Governo de São Paulo, por meio da Junta Comercial do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, registrou recorde histórico de abertura de novas empresas no estado

do plano de retomada econô-
mica para impulsionar ainda 
mais o empreendedorismo 
e estimular a economia, 
atenuando os impactos na 
geração de emprego e renda 
decorrentes da pandemia do 
Coronavírus. “Os números 
são macros e positivos, pois 
refletem a força do estado de 
São Paulo em se reinventar 
para contornar as mazelas 
causadas pela pandemia. 
Isso denota a resiliência e 
força do empreendedorismo 
paulista para se reerguer 
mesmo diante do cenário 
no qual estamos vivendo”, 
ressaltou o presidente da 
JUCESP Walter Ihoshi. A 
iniciativa está disponível 
para todos os tipos jurídicos 
até o dia 23 de outubro (AI/
Jucesp). 

iniciativas que visam estimu-
lar novos empreendedores 
e a economia”, destaca a 
Secretária de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência 
e Tecnologia, Patricia Ellen. 
O mês de agosto, também, 

quebrou o recorde do ano 
em relação ao saldo líquido 
com 11.614 empresas.

A Jucesp dispensou o pa-
gamento da tarifa para aber-
tura de novas empresas no 
estado. A medida faz parte 

mada em 82,1 milhões, o que 
mostra estabilidade em relação 
ao período anterior, quando 
eram 81,6 milhões de pessoas. 
O número, entretanto, é menor 
que o registrado na primeira 
semana da pesquisa, de 3 a 9 
de maio, quando 83,9 milhões 
de pessoas estavam ocupadas.

A população ocupada e não 
afastada do trabalho ficou em 
75,1 milhões de pessoas, uma 
estabilidade se comparado à se-
mana anterior (74,7 milhões) e 
um crescimento na comparação 
com a semana de 3 a 9 de maio 
(63,9 milhões). Nesse grupo, 8,3 
milhões (11,1% da população 
ocupada e não afastada) traba-
lhavam remotamente - estabili-
dade ante a semana anterior em 
que havia 8,6 milhões (11,5%) 
em homeoffice. O nível de ocu-

pação alcançou 48,2% e ficou 
estável frente a semana ante-
rior (47,9%), mas em queda na 
comparação com a semana de 
3 a 9 de maio (49,4%).

Para a coordenadora da 
pesquisa, Maria Lúcia Vieira, 
houve um leve aumento tanto 
na população ocupada, como 
na desocupada e uma discreta 
diminuição da população fora 
da força de trabalho, o que 
representa, além da retomada 
das atividades econômicas, 
uma recuperação do emprego. 
“Mostrando sinais de recupera-
ção do mercado de trabalho, 
principalmente, quando a gente 
olha a população fora da força 
de trabalho, que também teve 
uma variação não significativa, 
mas negativa desse contingen-
te”, comentou (ABr).

O total de pessoas que estava trabalhando de forma informal 
chegou a 28 milhões.

Aumenta a produção 
na indústria elétrica 
e eletrônica 

A produção da indústria elétri-
ca e eletrônica cresceu 12,9% no 
mês de julho em relação ao mês 
imediatamente anterior, com 
ajuste sazonal, conforme dados 
do IBGE. Esse foi o terceiro 
incremento consecutivo após 
três quedas seguidas. Com isso, 
a produção da indústria elétrica 
e eletrônica retoma os patama-
res verificados no início do ano, 
antes da pandemia da Covid-19. 
Ao comparar com julho de 2019, 
observa-se elevação de 8,1%, 
com aumento de 9,1% na área 
eletrônica e incremento de 7,2% 
na área elétrica. 

“O nosso setor vem dando 
sinais claros de recuperação e 
os resultados mais favoráveis ve-
rificados nos últimos três meses 
sugerem uma franca retomada, 
com reposição de empregos, 
mas certa cautela é observada, 
afinal desconhecemos como esse 
fatídico vírus se comportará nos 
próximos meses”, diz o presiden-
te da Abinee, Humberto Barbato. 

Ele ressalta ainda que a 
indústria elétrica e eletrônica 
foi uma das primeiras a sentir 
os impactos do Coronavírus 
em sua atividade - quando o 
problema ainda estava concen-
trado apenas na China -, mas já 
apresenta maior consistência no 
processo de retomada dos níveis 
de produção. “Essa é uma prova 
de resiliência e dinamismo de 
um setor que vive de inovação”, 
ressalta (AI/Abinee).
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Como acabar com a 
cultura dos fins que 
justificam os meios?

À medida que 
postos de trabalhos 
são fechados, a 
informalidade 
aumenta de 
forma acelerada e 
deixa milhares de 
brasileiros à deriva

O que esse aumento 
tem a ver com a 
segurança? Tudo, 

pois a informalidade nasce 
de uma dificuldade inicial 
na qual as pessoas buscam 
simplesmente sobreviver. 
Porém, qual o limite entre o 
lícito e ilícito? Partindo des-
sa abordagem, deflagramos 
um problema que não tem 
perspectiva de ser resolvido 
por longo tempo: os crimes 
hediondos. 

Quando analisamos os 
índices de resoluções de 
transgressões contra a vida 
e de alta repercussão, os nú-
meros são de apenas 6% no 
Brasil, segundo o sociólogo 
Júlio Jacobo Waiselfisz, pes-
quisador e criador do Mapa 
da Violência. Tal estudo 
implica dizer que, em caso 
de cometimento de crime 
de menor potencial ofen-
sivo, o errado dificilmente 
será punido, fazendo disso 
o incentivo para “arriscar”. 

Por outro lado, salários 
pouco atrativos em empre-
sas formais, com ambientes 
de forte pressão por metas 
e sem a devida valorização 
de profissionais, empur-
ram essa mão de obra para 
a informalidade, contri-
buindo para esse êxodo. 
Atualmente, trabalhar na 
informalidade é algo visto 
como uma alternativa em 
tempos de crise, porém, 
sem as devidas fiscaliza-
ções e punições pelo poder 
público, vislumbra-se uma 
oportunidade perfeita para 
ocultar negócios da indús-
tria do crime organizado. 

Como prova deste raciocí-
nio, temos o contrabando e 
o descaminho, que geraram 
um prejuízo de R$ 160 bi-
lhões em 2018 para a eco-
nomia brasileira, segundo 
o Instituto de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
de Fronteiras (IDESF) e 
a Associação Brasileira de 
Combate à Falsificação 
(ABCF). O roubo de cargas, 
outro crime de alta lucrati-
vidade para organizações 
criminosas, somaram, em 
2018, valores que ultrapas-
saram R$ 2 bilhões em mais 
de 22 mil ataques a cargas, 
segundo Associação Nacio-
nal do Transporte de Cargas 
e Logística (NTC). 

A informalidade é um 
problema invisível aos olhos 
da sociedade. Pessoas bus-
cam por formas que visam 
receitas imediatas sem, por 
vezes, distinguir o lícito do 
ilícito. Afinal, existe um 
estado de privação em 54,8 
milhões ou 25% da popu-
lação brasileira, que vive 
abaixo da linha da pobreza, 
conforme dados do IBGE. 
A necessidade e a cultura 
de “se dar bem” somadas a 
uma crise econômica gera 
um ciclo permissivo cujas 
fiscalizações são pontuais 
e só ocorrem em respostas 
quando são alvos da mídia. 

Este modus operandi 
induz o comerciante in-
formal a acreditar que se 
não está errado, está cer-
to, fazendo crer que tudo 
pode. Contudo, a falta de 
informações, a ausência de 
fiscalização e as leis brandas 
criam condições favoráveis 
para proliferação, em larga 
escala, da informalidade, 
que camufla, escoa cargas 
roubadas, contrabandeia 
e promove descaminhos 
com vendas de produtos 
de todos os segmentos com 
valores incompatíveis com o 
comércio formal. 

Não devemos generalizar, 
pois existem mercados 
informais idôneos, mas 
desconfie quando o valor 
não condiz com a realidade. 
Não alimente o crime! Um 
ponto que também deve ser 
considerado é o conflito de 
interesses. Com o aumento 
do desemprego, a informali-
dade se torna uma solução 
e reduz a pressão em cima 
do poder público. 

Ao negligenciar isso, o Es-
tado abdica da arrecadação 
de impostos, uma vez que 
o mercado informal não 
gera receita para os cofres 
da administração pública, 
que, por sua vez, cascateia 
a falta de receita em falta 
de investimentos em se-
gurança pública ou outras 
pastas. Por fim, vivemos em 
um “salve-se quem puder”, 
no qual pessoas em vulne-
rabilidade social têm justi-
ficadas ações ilícitas, sem 
sofrerem julgamentos da 
opinião pública, afinal, em 
uma cultura contaminada, 
os fins justificam os meios. 

Porém, os valores éticos 
e morais para um convívio 
dentro das expectativas 
que admiramos em países 
desenvolvidos, deve partir 
de cada um de nós. 

(*) - É Consultor Sênior na ICTS 
Security, consultoria e gerenciamento 

de operações em segurança, 
de origem israelense 

(www.ictssecurity.com.br).

Eduardo Masulo (*)

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

A busca das empresas por 
crédito vem registrando núme-
ros positivos desde maio. Em 
julho, o Indicador de Demanda 
das Empresas por Crédito da 
Serasa Experian revela cresci-
mento de 6,2% em comparação 
mensal. Na análise por porte, 
todos os tipos mostram au-
mento, com destaque para as 
micro e pequenas empresas, 
que influenciaram a alta com 
variação mensal de 6,4%. De 
acordo com economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, o 
crédito é uma alternativa para 
as empresas manterem ou 
retomarem os seus negócios. 

“Com a recente abertura dos 
comércios e a retomada das 
vendas presenciais, impactan-
do fortemente as demandas das 
empresas por crédito em maio e 
em junho, era esperada alguma 
acomodação, uma vez que o 
volume de negócios dos empre-

endedores começou a evoluir 
gradualmente. Assim, a pro-
cura por linhas de crédito deve 
continuar em expansão nos 
próximos levantamentos. No 
entanto, é importante ressaltar 
que as empresas precisam ter 
planos de negócios seguros 
para o uso desses recursos, a 
fim de evitar o endividamento 
descontrolado”.

A análise por setor traz cres-
cimento em todas as áreas na 
comparação mensal – julho x 
junho de 2020 –, com destaque 
para o segmento de Serviços, 
que registrou alta de 6,4% na 
procura por crédito. O Comér-
cio revela aumento de 6,2% 
seguido pela Indústria com 
5,7%. Em relação ao desem-
penho das regiões brasileiras 
as variações são próximas, 
com exceção do Nordeste, que 
atinge o percentual de 9,2% (AI/
SerasaExperian). 

O “novo normal” 
para o cliente 
bancário 

Thaís Cíntia Cárnio (*)
 
Até o Plano Real, para 

domar os altíssimos índices 
inflacionários da economia 
nacional, os bancos cobravam 
tarifas baixíssimas ou mes-
mo isentavam seus clientes, 
afinal, a simples permanên-
cia dos recursos em conta 
corrente era suficiente para 
remunerá-los adequadamen-
te por seus serviços. Com a 
estabilização da inflação, essa 
metodologia não seria sufi-
ciente para manter os lucros 
das instituições financeiras.

Desde então, os serviços 
bancários tornaram-se cada 
vez mais onerosos. Contudo, 
há boas novas no horizonte 
dos clientes bancários: ins-
tituições como o Nubank, 
Banco Inter e mesmo ban-
cos tradicionais como o Itaú 
anunciaram que adotarão o 
PIX, sistema de pagamento 
instantâneo e gratuito, para 
as transferências de recursos. 
Os caros e limitados recursos 
utilizados até então - TED e 
DOC - estão fadados ao fim 
ou à isenção de tarifas. 

Isso porque essas modali-
dades apresentam limites de 
horários para sua utilização. 
Já o PIX está acessível sete 
dias por semana, 24 horas por 
dia. Além disso, outra vanta-
gem para os consumidores é 
a gratuidade para utilização 
dos meios de pagamentos das 
fintechs, incluindo cartões de 
crédito, emissão instantânea 
de boletos e afins. 

De um lado, bancos tra-
dicionais com tarifas tradi-
cionais; de outro, fintechs e 
serviços isentos de tarifas. 
Em meio a ambos, potenciais 
clientes que optam entre so-
lidez e inovação. Da maneira 
como a oferta de serviços 
tem se aperfeiçoado, as ins-
tituições financeiras devem 
ficar atentas ao “novo normal” 
dos consumidores: a busca 
por gratuidade, eficiência e 
segurança. Nada melhor para 
os clientes do que a concor-
rência! 

(*) - É Professora de Direito 
Empresarial e Mercado Financeiro da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

O governo disponibi-
lizou no último mês 
mais R$ 12 bilhões 

para o Pronampe, além 
dos R? 15,9 bilhões que já 
haviam sido direcionados 
para essa linha de crédito. 
Para as empresas não basta 
o incentivo financeiro. É o 
momento de repensar as 
práticas do negócio e inovar 
nos processos. 

Para comemorar o ‘Dia 
do Administrador’, nesta 
quarta-feira (9), e tendo 
em vista o cenário nada 
favorável para aqueles 
que ainda empreendem no 
Brasil, a coordenadora do 
curso de Administração da 
Anhanguera Vila Mariana, 
Flavia Werner, elencou as 
três principais lições que a 
pandemia pode ensinar aos 
pequenos e médio empre-
endedores e seus negócios. 

Esses pontos resumem 
algumas orientações e dicas, 
como sendo uma alternativa 
prática para quem quer ver 
sua empresa saindo mais 
forte depois dessa crise sem 
precedentes: 
 1) Fazer do limão uma 

limonada - Muitas 
mudanças impacta-
ram diretamente os 
negócios: a distância 
deixou de ser um pro-
blema, o Brasil viu as 

Não basta o incentivo financeiro. É o momento de repensar 
as práticas do negócio e inovar nos processos.
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Lições que a pandemia deixa para 
pequenos e médios empreendedores
Com as pessoas passando a maior parte do tempo em casa, além de outras medidas mais restritivas 
referentes ao isolamento social, muitas empresas de pequeno e médio porte foram obrigadas a encerrar 
suas atividades durante a pandemia

nhuma máquina tem 
a melhor ferramen-
ta para superar uma 
crise: criatividade. E 
convenhamos que o 
brasileiro tem muitas 
vantagens, quando a 
expertise que procura-
mos é a capacidade de 
inovar e enxergar uma 
saída. 

 3) Atração de novos 
clientes - É triste, 
mas é a realidade. 
Com a concorrência 
mais baixa devido aos 
inúmeros fechamentos 
e falências de empre-
sas, este é um óti-
mo momento para a 
prospecção de novos 
clientes, além de, claro, 
manter os que já são 
fiéis. É o momento 
para dar atenção aos 
detalhes, oferecer uma 
experiência de compra 
impecável do começo 
ao fim e tratar de perto 
essas pessoas que vão 
conhecer seu negócio. 
O atendimento de ex-
celência pode sim ser a 
principal solução para 
salvar uma empresa 
depois dessa crise. 

Fonte e mais informa-
ções, acesse: (www.anhan-
guera.com).

empresas de todos 
os setores adaptarem 
o modus operandi de 
produção e venda, e, 
por mais incrível que 
possa parecer, os fru-
tos só foram positivos. 
O e-commerce passou 
a ser obrigatório para o 
cliente e, em paralelo, 
a inovação passou a 
fazer parte dos proces-
sos de uma empresa. 

  Além disso, as relações 
de trabalho precisaram 
ser repensadas e os 
recursos otimizados. 
Mesmo em meio a 
tantas mudanças e 
adaptações que se 
fizeram necessárias, 
o administrador não 

deve enxergar esse 
novo cenário como um 
problema - mesmo que 
pareça desafiador, o 
momento precisa ser 
encarado como um 
mundo de oportunida-
des se abrindo. 

 2) Muita gente talen-
tosa desempregada 
- É hora de investir 
em conhecimento e 
não em infraestrutura. 
Pessoas são o bem mais 
precioso de qualquer 
organização e agora é a 
melhor hora para con-
tratar grandes talentos 
que estão dispostos 
a negociar, seguindo 
a regra clássica da 
oferta e demanda. Ne-

Empresas brasileiras ainda resistem 
em melhorar a segurança digital

Cerca de 40% das empresas brasileiras ainda não têm políticas 
de cibersegurança.
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nologia na corrida pela 
adequação ao cenário da 
pandemia desperta um 
ponto de cuidado referen-
te à proteção do negócio: 
a segurança no ambiente 
digital. Um estudo da 
Trend Micro revelou que o 
Brasil é o quarto país com 
mais ameaças por e-mail 
detectadas no primeiro 
trimestre de 2020. Apesar 
disso, muitas empresas 
ainda não investiram em 
cibersegurança. 

“Atualmente menos de 
10% das demandas que te-
mos são de segurança, mas 
cresceu exponencialmente 
durante a pandemia. Isso 
se deve em grande parte 
por conta da necessidade 
de prover acesso remoto 
à todos colaboradores em 
pouquíssimo tempo. Por 
isso, nosso papel diário tem 
sido levar mais informações 
ao mercado à respeito de 
segurança multicloud”, 
afirma Diogo Santos, dire-
tor de tecnologia da Clara-
net CorpFlex. 

Os dados sobre procura 
por segurança dos clientes 
da Claranet CorpFlex ilus-
tram a pesquisa deste ano 
da Kaspersky que mostrou 
que cerca de 40% das em-
presas brasileiras ainda não 
têm políticas de cibersegu-
rança ou não informaram 
aos próprios colaborado-
res que elas existem. Tal 
comportamento é fruto 
da cultura organizacional 
da empresa e, às vezes, 
precisa ser quebrado para 
que se possa desenvolver 

o projeto de cibersegurança 
mais adequado. 

Diante da nova Lei Geral 
de Proteção de Dados, isso 
fica ainda mais preocupante, 
visto que o vazamento de 
dados pode trazer sanções às 
empresas. “Criamos um mo-
delo de implementação, que 
absorve a cultura organiza-
cional da empresa e cria um 
atendimento personalizado 
para a proteção digital de 
acordo com as necessidades 
que percebemos durante a 
imersão”, explica Adílio San-
tos, especialista em LGPD 
da Claranet CorpFlex. Com 
a pandemia, os funcionários 
ficaram ainda mais suscetí-
veis às ameaças de hackers, 
seja navegando por redes ou 
links desconhecidos em suas 
máquinas. 

“O processo de implemen-
tação da LGPD pode ser 
longo e depende de vários 
fatores internos: mapea-
mento de todos os dados, 
capacitação das equipes 
internas, comunicação com 
fornecedores e parceiros 

e maturidade de cada 
empresa”, explica Adílio, 
sinalizando que a regula-
mentação da LGPD deve 
ser antecipada e feita a 
quatro mãos, incluindo 
colaboradores das áreas 
jurídica, tecnológica e de 
compliance. 

Para viabilizar um mode-
lo de negócios que proíba a 
invasão dos dados, os par-
ceiros responsabilizam-se 
pela disponibilização de 
softwares de segurança 
desde a concepção da ar-
quitetura do negócio até a 
etapa final de pós-vendas, 
sempre contando com o 
atendimento que melhor 
se enquadre na relação 
íntima da empresa com o 
cliente. Outras vertentes 
que podem ser oferecidas 
são a implementação de 
um centro de segurança 
para correção de impac-
tos negativos e a gestão 
da vulnerabilidade do 
negócio. 

Fonte e mais informações: 
(https://corpflex.com.br).

Micro e pequenas empresas 
puxam alta de 

6,2% na busca por crédito



www.netjen.com.br São Paulo, sábado a terça-feira, 05 a 08 de setembro de 2020 5

Tecnopar Administradora S.A.
CNPJ/MF nº 53.854.894/0001-01 - NIRE nº 35.300.104.692 - Companhia Fechada

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da Tecnopar Administradora S.A. para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, exclusivamente digital, no dia
14.09.2020, às 15h30, com uso do sistema eletrônico indicado no item 3 das Instruções abaixo. A assembleia (a) permitirá a participação 
e a votação a distância, mediante atuação remota, nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração (“IN DREI nº 81/2020”) e será gravada, (b) será considerada como realizada na sede da Companhia, em São
Bernardo do Campo, SP, na Rua José Versolato, nº 101, Sala 01, Centro, CEP: 09750-730, e (c) terá a seguinte ordem do dia: (i) aprovação
das contas dos administradores e demonstrações fi nanceiras do exercício encerrado em 31.12.2019; (ii) destinação do resultado do
exercício encerrado em 31.12.2019; (iii) fi xação da remuneração da diretoria. Instruções: 1. Os documentos referidos no art. 133 da
Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) foram colocados à disposição dos acionistas em 14.08.2020, na sede da Companhia, e digitalmente aos
acionistas que o solicitassem. 2. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A. e da IN DREI nº 81/2020, para participar da Assembleia, o acionista 
deverá apresentar à Companhia documento de identifi cação e/ou o documento societário que comprove os poderes do representante
presente. A outorga de poderes de representação deverá cumprir o art. 126 da Lei das S.A.. 3. A Assembleia será exclusivamente digital,
por meio do sistema eletrônico Zoom. 4. Credenciamento: os acionistas que desejarem participar da assembleia deverão solicitar o link
de acesso ao sistema eletrônico, preferencialmente, até 12h30min do dia 11.09.2020 e, obrigatoriamente, até 30 (trinta) minutos antes
da abertura dos trabalhos da Assembleia, mediante envio de e-mail ao endereço assembleia.tecnopar@mangels.com.br, para o qual
também deverão ser encaminhados os documentos de identifi cação e representação mencionados no item 2 destas Instruções. O e-mail
enviado com a solicitação e respectivos documentos será considerado e-mail de credenciamento, sendo permitido um credenciamento por
acionista. Os acionistas que não enviarem tempestivamente e-mail com a solicitação do link de acesso, acompanhado dos documentos
de representação aplicáveis, no prazo máximo aqui estipulado, não estarão credenciados a participar da Assembleia. Os acionistas que se
credenciarem e participarem via Zoom serão considerados presentes à Assembleia; a presença será atestada em ata e livro de presença,
que poderão ser fi rmados exclusivamente por Presidente e Secretário da mesa. 5. Acesso: Após o envio do e-mail pelo acionista, com os 
documentos de representação aplicáveis, a Companhia enviará convite individual com o link de acesso ao sistema eletrônico. Os convites 
individuais para acesso virtual serão enviados aos endereços de e-mail que foram validados no credenciamento. 6. Participação e voto a
Distância: qualquer acionista poderá se manifestar de forma remota durante a Assembleia, bem como proferir os seus respectivos votos 
de forma remota. As manifestações de voto e/ou outras manifestações, por escrito, dos acionistas, se aplicável, serão entregues pelos
acionistas na respectiva ordem, durante a realização da Assembleia. Manifestações e votos escritos poderão ser enviados pelos acionistas
presentes, durante a Assembleia, para o e-mail assembleia.tecnopar@mangels.com.br. São Bernardo do Campo, 04 de setembro de 2020. 
Robert Max Mangels - Diretor Presidente. (4, 5 e 9/9)

André Barretto, CEO da 
Unike Technologies, 
FricTech que utiliza 

biometria para melhorar a 
experiência de consumo dos 
brasileiros, o uso da IA já é 
uma realidade para muitas 
empresas brasileiras e ganha 
adeptos a cada dia. 

“A tecnologia vem revolu-
cionando o mundo corporati-
vo e trazendo bons resultados 
para as empresas. Ela se 
tornou essencial para otimi-
zar os processos, monitorar o 
mercado, conquistar e fideli-
zar os clientes. Destaco que a 
Inteligência Artificial não vai 
substituir o trabalho humano 
e sim agregar e trazer inova-
ção às tarefas operacionais”, 
pondera. Confira cinco dicas 
que o executivo listou sobre 
como é possível usar a tec-
nologia para qualificar o seu 
negócio. 
 1) Relac ionamento 

com o cliente - A 
tecnologia poderá re-
solver problemas e 
antecipar futuras com-
pras. O conceito de 
Computação Cognitiva 
tem revolucionado o 
atendimento, que é 
capaz de compreender 
a linguagem humana, 
além de identificar 

Inteligência Artificial não vai substituir o trabalho humano, 
mas trazer inovação às tarefas operacionais.
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A fintech Hurst, startup de investimento em ativos al-
ternativos, iniciou uma operação de equity crowdfunding 
com o objetivo de financiar o crescimento do marketplace 
de moedas e cédulas raras O Numismata. A transação 
consiste na venda de títulos de dívida conversível em 
participação na empresa, inserida no mercado de numis-
mática (investimento em cédulas e moedas raras), que 
teve valorização de 30% nos últimos dois anos e rendeu 
193% em 10 anos.

O Numismata é o único marketplace e sistema de lei-
lões de moedas e cédulas raras na América Latina, onde 
colecionadores e leiloeiros fazem ofertas de vendas dos 
seus itens para compradores em uma plataforma online. 
O plano de negócios da startup consiste em crescer a base 
de vendedores e compradores da plataforma e abrir novas 
operações na América Latina e Países da Península Ibérica. 
“É o player mais bem posicionado no mercado de ativos 
de colecionismo, com base em tecnologia e em modelo de 
negócio”, afirma o CEO da Hurst, Arthur Farache.

O executivo acrescenta que a operação representa 
mais um passo significativo na direção estratégica es-
colhida pela Hurst de oferecer o mais amplo portfólio 
possível de opções em termos de ativos alternativos. 
“O Numismata será nosso parceiro para o setor de 
colecionismo. Trata-se de um mercado gigante que 
apresenta inúmeras oportunidades de estruturar novas 
operações diretamente para nossos investidores, com 
retornos acima da renda fixa, com garantias reais e 
baixa correlação com a bolsa”.  

Ele informa que O Numismata começou a ser consti-
tuído há 2 anos e é lucrativo desde o 5º mês de vida. A 
empresa apresentou um crescimento médio de 20% ao 

O mercado de numismática teve valorização de 30% nos 
últimos dois anos e rendeu 193% em 10 anos.
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Hotel Majestic S/A
CNPJ 43.121.946/0001-19 - NIRE 35300033493

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Com fundamento no artigo 123, Lei das S.A., a pedido do acionista Edgar José Bernardi, ficam os Srs 
Acionistas do Hotel Majestic S/A. (“Companhia”) convidados a se reunir em AGE a ser realizada no 
dia 23/09/2020, às 11 hs , na sede da Companhia, na Praça Dr. Vicente Rizzo, 160, Águas de Lindóia, 
Estado de São Paulo, para deliberar sobre a instituição do Conselho Fiscal e eleição de seus membros. 

Águas de Lindóia, 05/09/2020. José Artur Bernardi - Diretor Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL –
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 051/2020; Proces-
so n.º 077/2020; Objeto: Aquisição com instalação de grupo gerador para o P 
P A “Alfeu Rodrigues do Patrocínio”, custeado por contrato de financiamento 
de abertura de crédito nº 20/90001-5 com o Banco do Brasil S/A, autorizado 
pela Lei Municipal nº 4.378, de 27/09/2019 - Entrega das Propostas: a partir 
de 09/09/2020 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - 
Abertura das Propostas: 21/09/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgo-
vernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do 
município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: lici-
tacao@vgsul.sp.gov.br; Aviso de ABERTURA de Licitação - Tomada de Preços 
nº. 010/2020; Processo n.º 078/2020; Objeto: Execução de extensão de rede de 
distribuição de energia e iluminação pública em LED na Rua Celídia Cancelier 
Ferreira e outras (entorno da Creche “Zinha Cordeiro”), com fornecimento de ma-
teriais e mão de obra - Entrega dos envelopes de Habilitação e de Proposta até 
24/09/2020 às 09:00 horas, no Paço Municipal, na sala de reuniões do Departa-
mento de Licitações e Compras, situado a Praça Washington Luiz, 643 - Centro 
- Vargem Grande do Sul – SP - Edital disponível na página eletrônica http://licita-
cao.vgsul.sp.gov.br, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: licitacao@
vgsul.sp.gov.br. Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras.

Maria Lúcia Moyses Ruiz – Coleção Deze-
quilibrios – Scortecci – Uma trama psicológica por 
demais envolvente. Embora ótima ficção possui 
elementos e traços de plena realidade. Este escriba 

crê que a neuropsicóloga utiliza toda sua experiência clínica 
e retrata em diferenciadas cores, casos vistos ou lidos. Temos 
em tela, um triangulo amoroso, notadamente espúrio, todavia, 
com fortes laços. Até que uma ocorrência fortuita, obviamente 
indesejável, ao menos para o protagonista, causa um tremendo 
impacto, levando ao naufrágio a intensa paixão. Após ocorrên-
cias extemporâneas, somente um bom e profundo tratamento 
mental poderá salvá-la de um caminho sem volta. Prende o 
leitor até a última página!

Um Copo de Veneno

Jorge Massarolo – Imaginem uma mini sede da 
ONU, em plena Barão de Cotegipe, cidade cravada 
no interior do Rio Grande so Sul, onde e quando não 
se falava, desconhecia-se o termo  inclusão, pois, 
ali restava inteira, no seu limiar, sem pruridos ou 

queixas! Oriundos de muitas raças e credos, misturavam-se, 
num só propósito, além é claro, da sobrevivência : o progresso. 
O jornalista autor, colocou em tintas suas experiências infantis 
nesse gueto universal. Pelo visto, bom de papo, vai mostrando 
ao leitor um retrato bem esmiuçado, acontecimentos que jamais 
se repetirão, fazendo com que o leitor sinta-se numa cozinha, 
ouvindo os “causos”, tomando um aromático café, com uma 
bela broa de milho. Eita!! Disponível (www.amazon.com.br) ou 
diretamente no link https://amzn.to/3gYZSwZ.

Histórias Memórias

Vinícius Neves Mariano -  Thiago Miranda 
(Ilustr) – Uma ideia genial para alegrar nossos 
momentos pandêmicos. O autor roteirista, muitas 
vezes premiado, resolveu “brincar” com o nosso 
nebuloso futuro, a partir e por causa do presente que 
vivenciamos. Lançou dezoito mini contos para dar 

vazão às suas profecias, sobre o que nos espera, com boa pitada 
sardônica de contemplação política, num mundo modificado, por 
costumes adquiridos e impostos pela pós hecatombe virulenta. 
A obra está disponibilizada gratuitamente no Instagram, com 
ilustrações dignas, que ajudam a torná-la fora da curva. Uma 

boa chacoalhada. @nenhumfuturoproximo.

Nenhum Futuro Próximo

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

Instituto Paulista de Estudos e
Pesquisas em Oftalmologia - IPEPO

CNPJ nº 67.187.070/0001-71
Ratificação

O IPEPO, vem informar que o Balanço Contábil, as Demonstrações Financeiras e
Contas prestadas pelos Diretores, relativos ao exercício de 2019, publicado no último
dia 29/04/2020 no jornal Empresas e Negócios, páginas 7, foram APROVADOS SEM
RESSALVAS pela unanimidade dos associados presentes na Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária realizada, de modo virtual, no último dia 10/08/2020, às 09h40".

Inteligência Artificial: cinco dicas 
para aplicar no seu negócio

De acordo com dados da Gartner, 14% das organizações utilizam a Inteligência Artificial como aliada a 
novos trabalhos e quase 50% dos líderes pretendem implantar a tecnologia até final de 2020

companhias. 
 4) Aumento nas vendas 

- O uso do Machine 
Learning (ou apren-
dizado de máquina) 
ajuda no desempenho 
da área de vendas e 
marketing das empre-
sas. É um sistema que 
aprende como agir por 
conta própria, com 
base em dados coleta-
dos e traz benefícios 
como automação de 
processos, agilidade, 
foco na estratégia de 
negócios e personali-
zação do atendimento. 

 5) Segurança de TI - A 
segurança da tecno-
logia da informação 
é uma das áreas das 
empresas que mais 
utilizam a Inteligên-
cia Artificial. O uso 
da tecnologia ajuda 
a prevenir ameaças e 
ataques à seguranças 
dos sistemas, proble-
mas de usuários e au-
tomação, permitindo 
que os profissionais 
da área adotem uma 
postura de segurança 
mais proativa. 

Fonte e mais informações: 
(https://unike.tech/)

imagens e respostas 
próprias dos clientes, 
com o objetivo de me-
lhorar a experiência do 
consumidor. 

 2) Uso de plataformas 
digitais - As plata-
formas digitais são 
grandes aliadas para 
agregar valor e mais 
inteligência para o 
seu negócio, além de 
ganhar velocidade para 
colocar seus serviços e 
produtos no mercado. 
Atualmente, existem 
diversas soluções com 
custos acessíveis e até 
gratuitas que podem 

ser utilizadas para 
realizar gestão, gerar 
receitas, geração de 
conteúdos e colaborar 
com a inovação das 
empresas. 

 3) Redução de custos 
- Com a Inteligên-
cia Artificial muitas 
empresas conseguem 
impulsionar sua per-
formance entregando 
serviços e produtos 
de qualidade, além da 
redução de falhas hu-
manas, que muitas ve-
zes é um dos principais 
problemas que atinge 
o gasto financeiro das 

Investimentos em colecionismo 
entram na mira das fintechs

mês da sua base de usuários e 10% ao mês em receita. 
“De acordo com os nossos modelos de valoração da em-
presa, estimamos um cenário base de cinco anos para a 
saída do investidor, com o retorno anualizado (TIR) de 
28,87%. Entretanto, como qualquer operação de equity 
crowdfunding, todos os números referentes ao retorno 
e prazo são expectativas e o investidor deve estar ciente 
dos riscos”, ressalta Farache.

De acordo como o CEO do portal, Davi Toledo, o aporte 
conquistado com essa operação de Crowdfunding será uti-
lizado para alavancar o crescimento da base de vendedores 
e compradores da plataforma e abrir novas operações na 
Europa e América Latina. “Teremos condições de aumentar 
a captação de negócios, melhorar a precificação através de 
algoritmos e participar de leilões internacionais”, afirma 
(AI/Compliance Comunicação).

Marcia Dolores Resende (*)        
 
A liderança é um suporte funda-

mental em uma crise global sanitária, 
social e econômica. 

Ela se torna um pilar de susten-
tação para que as decisões e trans-
formações sejam ágeis, estratégicas 
e sistêmicas, com foco na resolução 
dos três pontos da crise atual. Nos úl-
timos meses, em diversas situações, 
veio à tona a questão: como liderar 
com o isolamento social? Passei a 
dar minha resposta com outra per-
gunta: o que você procrastinou ou 
evitou desenvolver no modelo da 
sua liderança? A razão de devolver 
a resposta com esta questão é fazer 
refletir sobre o que foi desconside-
rado nos últimos tempos.

O que vivemos hoje é fruto de um 
modelo de liderança praticado há 
muito tempo. Uma liderança voltada 
para interesses imediatos e com uma 
total cegueira metódica. Deixa-se de 
lado o fato de que ninguém faz nada 
sozinho, e que se existe um líder, 
é porque há uma equipe por trás.  
Quando aprofundamos a conversa 

sobre valores e competências para 
formar uma liderança de qualidade, 
os clichês se repetem com argumen-
tos vazios, prevalecendo o ambiente 
nocivo de competição, onde despei-
to, arrogância, inveja e desmotivação 
drenam a produtividade. 

Isso mostra uma carência de um 
modelo pautado em cultura, metas, 
métricas, mensuração e sucessão, 
além de características essenciais, 
como saber lidar com gente, ser di-
ligente, carismático e ter o dom de 
inspirar as pessoas. A colaboração, 
por exemplo, se tornou uma compe-
tência de grande valor e destaque 
nos últimos tempos. A conclusão é 
que a genialidade, da forma como 
o mundo corporativo vem propa-
gando, é paradoxal ao modelo de 
uma liderança plural e visionária. 
Um formato atrasado, que classifica 
as pessoas, desconsiderando suas 
singularidades e as oportunidades 
de explorar suas diferenças a favor 
da empresa. 

A pandemia e suas consequências 
no universo dos negócios mostraram 

a necessidade de adotar uma maior 
flexibilidade para avaliar habili-
dades, novos talentos, repensar e 
aprender a se desapegar de valores 
que já estão ultrapassados. 

A empresa precisa enxergar cada 
colaborador como parte de uma 
grande engrenagem. Desde o esta-
giário ao presidente, cada um tem 
a sua importância. Se não houver 
envolvimento, irá comprometer toda 
essa engrenagem. 

Quando se cria o hábito de envolver 
a equipe em decisões estratégicas, 
a cumplicidade passa a ser um pro-
cesso natural, fazendo com que os 
colaboradores se sintam parte de 
cada resultado. Vale lembrar que o 
sucesso de uma empresa, especial-
mente em crises como a atual, não 
é mérito de uma única pessoa, mas 
da junção de várias competências 
que estejam no mesmo nível de 
comprometimento com o negócio.

 
(*) - É psicóloga, especialista em Gestão de RH pela 

USP, em Marketing Estratégico pela ESPM, pós-
graduada em Criatividade e Inovação pela FAAP 
e conselheira em Desenvolvimento Humano no 
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

O novo olhar de liderança que a pandemia nos ensinou
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a terça-feira, 05 a 08 de setembro de 20206

Flora Alves (*) 

O ponto de atenção está em saber o que deve ser consi-
derado no momento de desenvolver ou contratar uma 
experiência de aprendizagem gamificada ou um Learning 

Game pois, assim como uma roupa maravilhosa não é capaz de 
mudar o caráter de alguém, estética e diversão sozinhos podem 
até promover aprendizagem, mas não necessariamente aquela 
que você precisa que aconteça e se transfira para a prática.

Sabendo do risco de investir inadequadamente o seu orçamento, 
além da possibilidade de criar aversão a uma metodologia que 
poderia ser sua grande aliada, vale a pena se aprofundar um pouco 
mais neste assunto. O primeiro ponto é saber que Gamification, 
ou Gamificação vai além do uso de pontos distintivos e placares 
acompanhados de um bom design gráfico e muito barulho. Ga-
mification consiste no uso de elementos de games em contextos 
diferentes dos Games.

Estamos cercados de exemplos no nosso dia a dia que vão 
desde os programas de fidelidade, nos quais acumulamos pontos 
para trocar por vantagens, até aplicativos que nos premiam com 
distintivos a medida em que progredimos em nossa atividade 
física e outros focados em aprendizagem de idiomas.

E tudo isso não é novo, no ano de 1912, a marca americana 
Cracker Jack, de biscoitos, começou a introduzir brinquedos 
surpresa em suas embalagens. É claro que naquela época, o 
termo Gamification sequer existia, mas na prática este elemen-
to mobilizava a compra. Com o passar do tempo, começaram a 
surgir pesquisas sobre o assunto que já investigavam que fatores 
tornam as coisas divertidas de serem aprendidas a exemplo do 
estudo de Thomas Malone, professor do MIT.

Quando o assunto é aprendizagem, Gamification consiste na 
utilização de mecânica, dinâmica, estética, elementos e pensa-
mento baseados em games para engajar as pessoas, motivar a 
ação, promover a aprendizagem e resolver problemas. Oliver 
Wendell Holmes, médico, autor e professor em Cambridge, dizia 
que “nós não paramos de brincar porque envelhecemos, mas 
envelhecemos porque paramos de brincar”. 

Os games são mais antigos que própria cultura uma vez 
que cultura pressupõe a existência da sociedade humana 
e outras espécies também brincam. Quando transportamos 

Tenho ficado positivamente surpresa com o aumento da procura por experiências de aprendizagem gamificadas em tempos de isolamento 
social e pandemia. O aspecto positivo desta procura está no reconhecimento da contribuição da diversão e da ludicidade para 

a aprendizagem, especialmente por profissionais que antes eram relutantes na hora de escolher este caminho.

NOVA EXPERIÊNCIA

Freepik

os games para o ambiente de aprendizagem vamos utilizar 
elementos de um game, mas na maioria das vezes ele não 
será uma atividade voluntária e sim uma estratégia para 
facilitar o aprendizado.

Entre os aspectos que tornam o uso de jogos atrativo para a 
aprendizagem merecem destaque o desafio, a ação, os espaços 
abertos nos quais se deve tomar decisão, o risco, a história, e 
sobretudo o fato de que o desempenho vem antes do domínio. 
Este conjunto promove o engajamento tão importante para que 
a aprendizagem aconteça.

É preciso lembrar, entretanto, que o adulto aprende apenas 
quando ele deseja ou quando ele precisa o que significa que o 
ponto de partida é a relevância deste aprendizado para quem vai 
aprender, ou seja, para nossos jogadores. Em seu livro 'The art 
and Science of Training', Elaine Biech faz uma analogia entre o 
nosso cérebro e um computador dizendo que ambos só funcionam 
quando ligados. O que liga nosso cérebro para que a aprendizagem 
aconteça é nossa disposição que é estimulada, por sua vez pela 
relevância deste aprendizado para nós.

Em outras palavras não basta ter um jogo super cool, é preciso 
que ele entregue mais que diversão quando aquilo que buscamos 
é aprendizagem.

Para que um Learning Game seja efetivo ele deve ter como 
ponto de partida o problema organizacional que se pretende 

resolver e o público para o qual está sendo desenhado, mas isso 
não é tudo. Precisamos analisar as interfaces deste público com 
outras áreas e pessoas, e também as características culturais da 
organização.

Os elementos que comporão o jogo (competição, cooperação, 
pontos, recompensas, mecanismos de feedback, regras e dinâmica 
do jogo etc.) devem estar conectados com as estruturas moti-
vacionais adequadas para cada caso e cada ambiente. Quando 
isso não acontece o engajamento “se quebra” como se fosse um 
erro de continuidade no cinema ou ainda aquele filme de ficção 
que você está assistindo e de repente tem a sensação que “aí já 
é demais” e desconecta você.

Também é importante saber qual será o papel deste Learning 
Game no processo de aprendizagem e a necessidade ou não de 
um facilitador, lembrando que quem facilita desempenha um 
papel importantíssimo uma vez que o foco desta pessoa deve 
estar nos jogadores e naquilo que estão aprendendo e não sim-
plesmente na diversão.

Note, para um Learning Game alcançar um objetivo proposto 
e trazer os resultados esperados você precisa ir muito além 
de pontos, distintivos e placares acompanhados de um bom 
design gráfico e um facilitador que atua como se estivesse 
animando uma torcida. É claro que, se você está em busca 
de um jogo com a finalidade exclusiva de diversão, tudo bem 
se limitar a isso.

Considerações finais para este artigo não virar um livro. Dese-
nhar um Learning Game sem considerar as variáveis que abordei 
superficialmente aqui, podem fazer por exemplo, com que a 
competição e a diversão sobreponham à aprendizagem. Já vi isso 
acontecer várias vezes, e o resultado é desastroso uma vez que 
que a tônica passa a ser “o jogo pelo jogo”.

Alguns dos elementos do pensamento de um Game Designer 
que Karl Kapp e eu aconselhamos para as pessoas que estão 
aprendendo a fazer o design de um Learning Game conosco no 
GTA (Game Thinking Academy) são:

1Comece com ação, o protagonismo deve ser de 
quem aprende;

2Desperte curiosidade, mistério, intrigas;

3Foque em habilidades e não apenas em objetivos;

4Desafie o jogador (aprendiz);

5Simule riscos, encoraje os erros!

6Conte histórias, entregue fatos por meio delas;

7Crie “mundos abertos”, fomente a exploração;

8Coloque a performance antes do domínio;

9Olhe para o passado para ter inspiração, mas foque 
no futuro.

Nós brasileiros somos muito criativos e intuitivos e é claro 
que a aprendizagem não se limita a eventos programados, 
ambientes formais e ambientes estruturados. Tudo isso pode 
inclusive atrapalhar. Mas lembre-se: o acaso existe e o uni-
verso conspira, mas você como um Learning Game Designer, 
precisa ser intencional.

 
(*) - É CLO da SG – Aprendizagem Corporativa, idealizadora do Trahentem®, 

autora do livro 'Gamification: Como criar experiências de aprendizagem 
engajadoras'; e  uma das maiores especialistas de aprendizagem no Brasil.

GAMIFICAÇÃO E 
APRENDIzAGEM: O quE VOCÊ 

PRECISA SAbER PARA quE 
APRENDIzAGEM E DIVERSÃO SE 
CONVERtAM EM RESultADOS
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Modelo híbrido de 
trabalho exigirá revisão 
da estrutura de cargos

Revisitar o modelo de 
gestão com o uso de 
tecnologia é vital

Independente do tempo 
que ainda vai levar para a 
sociedade poder reassu-

mir os antigos comportamen-
tos, já existe a certeza de que 
uma grande transformação 
será deixada como legado da 
pandemia no mundo do traba-
lho. Uma pesquisa feita pelo 
Gartner revelou que a nova 
realidade terá como princípio 
o modelo híbrido, já que 82% 
dos entrevistados pretendem 
permitir o trabalho remoto 
pelo menos algumas vezes, 
conforme os funcionários 
retornam ao local de trabalho. 

Por conta deste tipo de novo 
hábito, as empresas terão 
que fazer escolhas a começar 
pela revisão dos modelos 
de gestão de pessoas tendo 
como ponto de partida, por 
exemplo, o desenho de cargos 
e estruturas organizacionais. 
Otimizar os custos de mão de 
obra e eliminar despesas que 
não agregam valor ao negócio 
é de suma importância nesse 
momento. Neste sentido, re-
avaliar a estrutura dos níveis 
hierárquicos da empresa é 
uma das possibilidades, uma 
vez que não faz muito sentido 
ter diversos níveis hierárqui-
cos com equipes trabalhando 
em home office. 

Ao atuar com algumas li-
mitações que o home office 
impõe, as lideranças tiveram 
uma grata surpresa com o 
aumento de produtividade 
das pessoas em 53%, índice 
extremamente relevante que 
faz as organizações refletirem 
sobre a necessidade de terem 
grandes estruturas físicas. 
Revisitar o modelo de gestão 
com o uso de tecnologia é 
vital, substituir as planilhas 
de controle para utilização 
de sistemas integrados é o 
que vai subsidiar a mudança 

no modelo e esse é um dos 
aspectos prioritários nesse 
momento. 

Implementar um guia de 
carreira disponibilizando os 
requisitos de acesso pode ser 
visto como um grande dife-
rencial para os colaboradores, 
uma vez que deixa claro os 
critérios para torná-los aptos 
às posições, além de atribuir 
a responsabilidade pelo de-
senvolvimento ao próprio 
indivíduo. 

Focar na avaliação de po-
tencial com uma perspectiva 
de futuro é outra estratégia 
da área de gestão de pessoas 
que precisa ser integrada às 
suas práticas. A avaliação 
de desempenho como é re-
alizada hoje, com visão de 
passado, métricas estáticas, 
gestão de talentos e cargos 
desconectados deve perder 
espaço nesse novo contexto, 
uma vez que a capacidade de 
inovar e buscar soluções em 
contextos complexos passam 
a fazer parte dos requisitos 
para gestores. 

A gestão de talentos da 
empresa deve ir além de pro-
gramas de desenvolvimento 
com o pagamento de bolsas 
estudos, não que essas não 
sejam relevantes para quali-
ficação dos profissionais, mas 
oportunizar a participação 
em projetos estratégicos na 
empresa, desenvolver visão 
sistêmica e do segmento, 
darão maior embasamento 
para que esses profissionais 
saibam agir em ambientes 
em transformação, como é a 
condição atualmente. 

Portanto, o momento é de 
revisitar o modelo de gestão 
de pessoas de maneira holís-
tica para que possa agregar 
novas abordagens ao negócio 
para garantir a perenidade e a 
sustentabilidade da empresa. 

(*) - É vice-presidente da Orchestra 
Soluções Empresariais e CEO da 

HSD Recursos Humanos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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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$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 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. 

O planejamento permi-
te mensurar riscos, 
avaliar alternativas e 

suporta a tomada de decisão. 
Segundo o professor de 

Empreendedorismo e Marke-
ting da FECAP Artur Motta, 
sem um plano de negócios, há 
o risco de alocar montantes 
desproporcionais para des-
pesas incorridas inicialmente 
e faltar recursos para as eta-
pas posteriores, que podem 
ser críticas para o sucesso 
do negócio. Veja dicas do 
especialista para acertar no 
plano de negócios e garantir 
o sucesso do seu negócio. 
	 •	Plano de sucesso - Ao 

elaborar um plano de 
negócios, desenvolve-
mos uma visão integrada 
e de longo prazo dos 
diversos aspectos do 
negócio: financeiro, mer-
cadológico, operacional, 
entre outros. Essa visão 
permite se antecipar a 
situações futuras e oti-
mizar recursos, tendo 
em vista o projeto como 
um todo. 

  É possível desenvolver 
essa visão e alocar recur-
sos adequadamente para 

A ferramenta permite mensurar riscos e 
suportar a tomada de decisão.
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Plano de negócio: ferramenta 
essencial para o sucesso de empresas
O plano de negócios é uma ferramenta de planejamento de extrema importância para quem deseja 
empreender de alguma forma

uma interligação entre 
vários elementos e a alte-
ração em um deles pode 
impactar os demais. A 
brevidade da atualização 
minimiza o risco de perda 
da informação e favorece 
o empreendedor com 
prazos para obter mais 
informações e ajustar 
rotas. 

	 •	Erros mais comuns - 
Um deles é o otimismo 
exagerado do empre-
endedor, acreditando 
que sua visão é uma 
verdade absoluta, sem 
testar as premissas do 
plano de negócios. Para 
evitar esse erro, é reco-
mendável conversar com 
vários interlocutores de 
diversas áreas, coletar 
uma grande quantidade 
de informações, pesqui-
sar negócios semelhan-
tes e concorrentes e, 
principalmente, testar 
e testar diversas vezes 
as hipóteses utilizadas 
para elaborar o plano de 
negócios. 

Fonte: Fundação Escola de 
Comércio Álvares Penteado 
(FECAP).

cada uma dessas etapas, 
conforme o cronograma 
do projeto e a relevância 
dos investimentos. 

  No plano de negócios, 
devem constar todas as 
linhas de despesas e as 
estimativas de receitas 
projetadas de forma 
conservadora. Aspectos 
operacionais devem ser 
incluídos para garantir o 
acesso aos recursos e o 
desenho dos principais 
processos. 

  Também deve ser reali-
zada uma análise de mer-
cado e da concorrência, 
permitindo identificar 

oportunidades, dife-
renciais e as ações de 
marketing para o novo 
negócio. Planos de ne-
gócios em cenários mais 
competitivos ou em ope-
rações mais complexas 
devem conter um maior 
volume e detalhamento 
de informações. 

	 •	Revise o plano - O plano 
de negócios deve ser re-
visado constantemente. 
Havendo novas informa-
ções, o plano deve ser 
atualizado com essas no-
vas premissas no menor 
prazo possível. Ele é sis-
têmico e atualizável. Há 

Em mais uma iniciativa para des-
burocratizar os serviços portuários, a 
Santos Port Authority (SPA) reeditou 
as normas para atracação de navios, 
que tinham sido atualizadas em abril, 
após 40 anos sem modernização. O 
novo texto traz regras mais claras e 
consolida em um documento único os 
regramentos, para melhor atendimen-
to do usuário. As normas preveem as 
prioridades de atracação, o plano de 
amarração e todos os critérios para 
operação, do fundeio até o cais.  

Essas alterações visam aumento da 
produtividade e permitem melhorar 
os índices de ocupação dos berços 

de atracação, consequentemente com 
redução de fila de espera de navios 
na barra. Por exemplo, as pranchas 
mínimas operacionais (medida de 
produtividade do navio por hora no 
cais) passam a ser disponibilizadas no 
site, facilitando o acompanhamento 
pelo usuário. O diretor de Operações 
da SPA, Marcelo Ribeiro, explica que a 
normativa anterior passou por revisão 
da equipe técnica, sendo incorporados 
aprimoramentos importantes para o 
funcionamento eficiente e mais racio-
nal das atracações de navios no Porto 
de Santos. 

“Esse é mais um dentre importantes 

avanços que estamos implementando 
sistematicamente para consolidar 
Santos não só como o maior, mas como 
o melhor porto da América Latina”, 
afirma Ribeiro, destacando, ainda o 
alinhamento da iniciativa no âmbito 
do programa de desburocratização do 
Ministério da Infraestrutura, pasta à 
qual a SPA é vinculada. A atualização 
da antiga norma de atracação foi dis-
cutida com a comunidade portuária e 
visa dar maior produtividade ao Porto 
com a utilização eficaz das instalações. 
A íntegra pode ser acessada no site 
(www.portodesantos.com.br), no 
ícone “Legislação”. 

Novas normas para atracação de navios no Porto de Santos


