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Para apoiar o retorno do segmento de loja de móveis às atividades, 
de forma segura, o Sebrae elaborou um protocolo de retomada que 
reúne orientações das autoridades de saúde e das entidades repre-
sentativas do setor. A iniciativa faz parte de uma ação mais ampla 
que a instituição vem desenvolvendo e que prevê a formulação de um 
conjunto de documentos para 14 macrossetores, com recomendações 
para que os empresários consigam adequar o ambiente de trabalho, 
preparar e orientar os colaboradores e fornecedores, e oferecer um 
local mais seguro para receber os clientes.    

Reabertura de lojas de móveis 

Antes da pandemia, a infraestrutura do ambiente de TI corporativo era 
responsabilidade dos gestores da área, mas hoje essa tarefa passou a ser 
compartilhada. De um lado, a empresa, que deve gerenciar e organizar 
a dinâmica das equipes incluindo a garantia da infraestrutura de TI, 
enquanto do outro, os colaboradores, que precisam seguir uma lista de 
prevenções e dispor de uma estrutura para garantir que as atividades 
sejam feitas com qualidade, sem comprometer a produtividade ou a 
comunicação com clientes, colegas e superiores.   

Conectividade durante blecautes

Em um momento em que a recessão econômica parece ser inevi-
tável, o mercado de venture capital deve destinar menos verba para 
o setor de tecnologia e startups. É o que aponta um estudo realizado 
pela "Anjos do Brasil", entidade de fomento ao investimento anjo 
apoiando o empreendedorismo de inovação. Segundo a pesquisa, 64% 
dos investidores ouvidos disseram que a predisposição para investir 
em startups deve diminuir. Além disso, mais da metade deles (51%) 
concorda que empreendedores terão dificuldade de conquistar inves-
timento anjo ou de alguma venture capital.   

Financiar o próprio negócio
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Negócios em Pauta

Evento online e gratuito propõe reflexão 
sobre transformação digital
O Seniortec chega à 12ª edição com palestras específicas 

sobre o universo da tecnologia. Promovido pela Senior 
Sistemas, uma das maiores desenvolvedoras especializadas 
em tecnologia para gestão do país, o evento tem como foco 
levar conhecimento para desenvolvedores e entusiastas da 
tecnologia. Acontecerá entre os dias 21 e 24 de setembro, 
das 17h15 às 19h no formato online. As inscrições para 
participar já estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas 
através do site www.senior.com.br/seniortec.    Leia a 
coluna completa na página 3

AI/Senior Sistemas

News@TI

Integração de sistemas corporativos é tema 
de webinar

@A Hexagon Xalt é uma solução fácil de ser implementada 
e compatível com as tecnologias operacionais existen-

tes, apresentando como pontos importantes a flexibilidade 
e a capacidade de evoluir ao longo do tempo sem custo 
adicional para o cliente. Todo o potencial dessa ferramen-
ta será apresentado no webinar Integração de Sistemas 
Corporativos, na próxima terça-feira, 15 de setembro, às 
16h00. O evento é gratuito e será conduzido por Francisco 
Daffre, vice-presidente de Transformação Digital na Divisão 
Xalt da Hexagon, e por Hélio Samora e Ruslan Segusrky, 
respectivamente fundador/CEO e Especialista da Industrial 
IoT Solutions, empresa distribuidora de soluções para a In-
dústria 4.0, contando com a mediação de Margareth Soares, 
Sales Manager na Saad Solutions. Inscrições: https://lnkd.in/
eyTZnP8.    Leia a coluna  completa na página 2

AI/Hexagon

O processo de digitalização em 
que se encontra a grande maioria 
das empresas, bastante acelerado 
pela situação gerada pela pandemia 
da COVID-19, é um fardo mais 
pesado do que inicialmente se 
esperava para muitas delas, pois 
não se trata apenas de adotar novas 
tecnologias, mas um processo 
global de reconstrução da dinâmica 
das organizações e das capacidades 
das pessoas se adaptarem às 
necessidades do presente e do 
futuro. 

Isso implica uma mudança cultural, e 
não apenas tecnológica, que se com-

promete a colocar o cliente no centro 
da estratégia de negócios. Um recente 
relatório elaborado pela IDC Research 
Spain confirma que a evolução do cliente 
financeiro é uma realidade. Na verdade, 
os clientes que preferem interagir digi-
talmente com sua identidade financeira 
são 14% mais do que aqueles que optam 
pelos meios tradicionais. 

Os serviços bancários online e mobile 
tornaram-se os principais canais de intera-
ção bancária para muitos consumidores. O 
relatório prevê que o aumento para canais 
digitais nos próximos cinco anos será pró-
ximo a 25%. O grande desafio das empresas 
é conhecer as reais necessidades de seus 
clientes para atendê-los onde eles estão. 

Portanto, o processo de digitalização 
deve partir do cliente, entendendo suas 
necessidades e desenvolvendo uma es-
tratégia em torno das respostas obtidas, 
assumindo que não será uma simples 
mudança, mas uma revolução que afetará 
toda a empresa. Nesse contexto, a grande 
questão é como as instituições financeiras 
e as empresas em geral estão ouvindo 
seus clientes, entendendo como o perfil 
do consumidor mudou diante dessa nova 
realidade que vivemos. 

Apps ganham protagonismo na 
atenção ao cliente 

Segundo o estudo da Atento, 78% das 
empresas notaram alguma mudança na uti-
lização dos canais durante a crise, sendo o 
Contact Center o canal mais utilizado tanto 
para vendas e serviços (28%), como para 
consultas e relato de incidentes (31%). 

De acordo com o levantamento realizado, 
setores como o bancário pretendem inves-
tir em aplicativos móveis para o próximo 
ano - especificamente mais de 40% dos 
entrevistados nesses setores, viram essa 
necessidade em decorrência da pandemia e 
mostraram vontade e intenção de integrar 
aplicativos de telefones celulares em seus 
modelos de negócios. 

Em grande medida, a decisão de iniciar 
esses processos de transformação é uma 
decisão reativa, que corresponde mais ao 
medo de ser ultrapassado por concorrentes 
do que a uma necessidade comprovada 
de satisfazer as necessidades de clientes, 
funcionários ou colaboradores. 

Os valores e sentimentos das pessoas 
mudaram: a importância da saúde e o valor 
real do tempo são aspectos que ganharam 
especial relevância e que continuarão a 
ter importância no futuro. Nossos hábitos 
também mudaram: novos modelos de tra-
balho que pareciam distantes se tornaram 
nossa realidade; modelos de interação e 
lazer que pareciam inovadores agora são 
uma realidade diária. E, claro, os hábitos 
do consumidor foram digitalizados, criando 
novas tendências inesperadas. 

E é nesse processo de convivência, no 
qual a distância social é o novo normal, 
em que as empresas devem abordar seus 
clientes de forma coerente e respeitosa, ser 
capazes de fazer uma segmentação correta 
e ter ferramentas de medição adequadas 
que permitam entender as necessidades do 
consumidor, os canais que ele usa, como os 
usa, o que acha desses canais, etc. 

A cultura digital também se caracteriza 
pela oportunidade de ajudar os clientes com 
uma capacidade de autoatendimento e com 
respostas em um ritmo espaçado que combi-
na voz e texto em um estilo de conversação 
comum, o que também ajuda a reduzir o 
número de ligações e aumentar a qualidade 
da experiência proporcionada pelo Contact 
Center. E é neste cenário que as aplicações 
estão ganhando cada vez mais destaque. 

No campo dos canais digitais, é neces-
sário propor uma estratégia adequada à 
nova realidade. Aproveite como os canais 
digitais permitem aumentar as interações 
instantâneas com o Contact Center e a 
capacidade de atender às necessidades do 
cliente a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Os canais digitais disponíveis por meio 
de dispositivos móveis e wearables são 
um complemento necessário para Contact 
Centers, principalmente em um setor como 
o financeiro.

(Fonte: José María Pérez Melber é Diretor 
da Atento na Espanha).

ATUALIZAÇÃO

SURgE UM 
NOvO PERFIL DE 
ADMINISTRADOR 

NO CONTExTO DA 
INDúSTRIA 4.0

    Leia na página 6
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Detran.SP autoriza retomada 
das aulas teóricas presenciais

O Detran.SP autorizou a retoma-
da das aulas teóricas presenciais 
nos Centros de Formação de Con-
dutores. A medida é válida apenas 
para municípios que estiverem a 
partir da fase laranja. A previsão 
é que o agendamento para a reali-
zação dos exames nos CFCs esteja 
disponível a partir desta segunda 
(14) e poderá ser feito diretamente 
nas autoescolas.

Vinícius Senger, 
que participará 
do Seniortec em 
2020, na edição 
do ano passado 

realizada 
presencialmente 

em Blumenau/SC

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/surge-um-novo-perfil-de-administrador-no-contexto-da-industria-4-0/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-12-a-14-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-12-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-12-a-14-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/reabertura-de-lojas-de-moveis-pede-atencao-redobrada/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saiba-como-manter-a-conectividade-dos-seus-equipamentos-durante-blecautes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-empreendedores-que-financiaram-o-proprio-negocio-dao-dicas-para-crescer-sem-investimento-externo/
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News@TI
Plataforma de engajamento omnichannel
@A Infobip anunciou o lançamento do Moments, uma plataforma de comunicação 

omnichannel para profissionais de marketing, com o objetivo de humanizar 
o atendimento ao cliente. A ideia é fazer com que as marcas entendam melhor o 
comportamento dos seus clientes e interajam com eles por meio de seus canais 
favoritos. O Moments utiliza a filosofia mobile first para criar relacionamentos du-
radouros entre empresas e clientes em diversos canais de comunicação, incluindo 
WhatsApp, Facebook Messenger, SMS, e-mail, voz, apps móveis, websites e o RCS. 

OpiniãO
Muito além da Faria Lima

Defendo a tese de dois 
Brasis, afinal, existe 
algo mais do que a 
Faria Lima. 

Há pessoas que não 
tem ideia concreta 
do que é sair dos 

eixos econômicos e fi-
nanceiros que embalam e 
posicionam o Brasil diante 
da economia mundial. En-
xergam o Brasil fora do eixo 
Rio-São Paulo, ou amplian-
do um pouco mais, fora da 
região sul-sudeste, como 
pouco expressiva para ala-
vancar alguma posição no 
cenário econômico global. 

Em se tratando do merca-
do imobiliário, a situação é 
semelhante, e quem cons-
trói ou investe nos grandes 
centros, tem certa restrição 
para olhar para o Brasil do 
"interior", um país que pulsa 
e que teve safra recorde esse 
ano. Há centros no Brasil 
totalmente desconhecidos 
e que hoje estão fazendo a 
diferença por serem respon-
sáveis pelo escoamento da 
safra de soja. Por exemplo, 
a região de Itaituba - no sul 
do Pará e distante de Belém 
1,7 mil km. 

É um entroncamento lo-
gístico importante para toda 
a região, com operações 
rodoviárias e portuárias. 
Isso apenas para exempli-
ficar que há certa restrição 
imobiliária para propostas 
fora de um eixo conhecido e 
a falta de ousadia de muitos 
investidores que gostam 
de olhar para os fundos 
imobiliários acaba por con-
centrar as fichas em poucas 
regiões, que representam 
40% do país - mas existe 
todo o resto, 60% do Brasil 
não está nesse centro e vai 
se recuperar dessa pande-
mia muito mais rápido do 
que preveem os analistas, 
sentados confortavelmente 
em seus escritórios ou, em 
home office. 

Mas esse universo pouco 
observado começa a ser 
vislumbrado até como uma 
salvação da lavoura. Mas 
vamos contextualizar. A 
maioria dos fundos desse 
outro Brasil é desprezado 
pelos investidores já que 
eles, supostamente, não 
apresentariam os mesmos 
níveis de governança, sus-
tentabilidade e estratégia, 
além de conhecimento do 
mercado financeiro, con-
dição mínima para garantir 
segurança para o investidor. 

Em 2019, as coisas come-
çaram a mudar e houve um 
começo de descobrimento 
dessa parte do Brasil, um 
novo 22 de abril, e alguns 
fundos começaram a des-
pontar no mercado como 
player relevante. Com a 
pandemia da Covid-19, al-
guns investidores voltaram 
seus olhos para a região e 
viram a resiliência desse se-
gundo Brasil. As regiões me-
nos adensadas têm chance 
de contágio menor, menos 

mortes, e estão sofrendo um 
impacto reduzido já que a 
inadimplência é baixa e as 
oportunidades de emprego 
são maiores. Dentro do 
possível, a vida permanece 
na normalidade. 

Por isso o exemplo do mu-
nicípio paraense lá em cima 
- enquanto cidades maiores 
registraram alto índice de 
queda - esse segundo Brasil, 
do qual ele faz parte, pro-
porciona maior segurança 
em relação à movimentação 
da economia. Não podemos 
tratar a Covid-19 como algo 
bom, mas podemos tirar 
dessa crise uma oportuni-
dade para que esse segundo 
Brasil seja enxergado de 
outra maneira, com seu real 
potencial de concorrência 

Nesse segundo Brasil, há 
uma oferta de boas opor-
tunidades que não podem 
ser desprezadas. Há muita 
resiliência e ousadia por 
aqui em se tratando dos 
fundos imobiliários que 
saem do óbvio da Faria Lima 
e pensam além de São Paulo. 
São fundos para quem está 
disposto a sujar a sola do 
sapato, sair do conforto de 
suas janelas panorâmicas 
dos grandes centros e não 
se contenta com o óbvio do 
mercado financeiro. 

São tempos diferentes 
esses. Estamos vivendo uma 
quebra de paradigmas, onde 
o que parecia mais arrisca-
do, está se mostrando mais 
seguro. Depois que todo 
esse isolamento passar, fica-
rão tendências muito claras 
que estão sendo observadas 
como, por exemplo, a busca 
por imóveis maiores e mais 
amplos, já que devido à 
quarentena, estamos todos 
passando mais tempo em 
casa e muitos estão en-
carando a dificuldade de 
se manter confinados em 
pequenos espaços, situação 
nunca imaginada para quem 
tem filhos e optou por uma 
unidade compacta lá atrás. 

Outro ponto é que, ain-
da que os hotéis estejam 
sofrendo bastante, para a 
rede hoteleira corporativa, 
a tendência é um retorno 
mais rápido do que para a 
rede hoteleira turística. A 
retomada dos shoppings 
também será mais lenta, en-
quanto os galpões logísticos 
saem fortalecidos devido 
ao aumento da demanda 
provocada pelo comércio 
eletrônico. 

É um momento propício 
para analisar esse Brasil com 
outros olhos. Se é um bom 
momento para investir em 
FIIs? Devemos nos lembrar 
da clássica frase "compre ao 
som dos canhões e venda ao 
som dos violinos". Ainda que 
estejamos vivendo tempos 
turbulentos, sujando os 
sapatos e procurando além 
da Faria Lima, há boas opor-
tunidades no Brasil. 

(*) - É CEO da TG Core, gestora de 
recursos independente com foco 

no mercado imobiliário 
(www.tgcore.com.br).

Diego Siqueira (*)

Malwares disfarçados de apps 
educacionais aumentam 20.000%; 

Brasil é o quinto mais atacado

As plataformas de educação online 
entraram na mira dos cibercrimi-
nosos durante a pandemia e os 

brasileiros têm sido uma das principais 
vítimas. Um novo levantamento da em-
presa de cibersegurança Kaspersky re-
vela que, ao longo do primeiro semestre 
deste ano, o Brasil foi o quinto país mais 
atacado por malwares disfarçados de 
aplicativos de conferência ou de ensino. 
De acordo com o relatório, intitulado 
"Educação Digital: os ciber-riscos das 
salas de aulas online", o número de 
usuários que encontrou esse tipo de 
ameaça, no mundo, foi 20.000% maior 
em comparação ao mesmo período de 
2019.

A publicação atribui a explosão dos 
ataques disfarçados de plataformas 
de ensino à popularidade do Zoom. 
O app de conferências, amplamente 
usado para ministrar aulas durante a 
pandemia, foi usado como isca em mais 
de 99% das ameaças detectadas. Em 
2019, a ferramenta havia sido usada em 
apenas 14% dos ataques dessa categoria 
no primeiro semestre daquele ano.

Em segundo lugar, aparece o Mood-
le. Apesar do aumento dos malwares 
disfarçados de plataforma de ensino a 
distância (672, em 2020; contra 497, 
em 2019), o Moodle representou cerca 
de 0,4% das ameaças dessa modalidade 
no primeiro semestre deste ano. Já no 
mesmo período de 2019, era usado 
como isca em 60% dos ataques.

O relatório mostra ainda que, dos 
malwares detectados, pouco mais de 
90% foram riskware – arquivos que, 
uma vez instalados nos dispositivos, 
permitem aos cibercriminosos executar 
ações sem o consentimento do usuário. 

São Paulo, sábado a segunda-feira, 12 a 14 de setembro de 2020 Negócios2 Negócios
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Considerando que muitas escolas e 
universidades planejam continuar minis-
trando aulas online, é fundamental que 
elas tomem medidas para proteger seus 
ambientes de aprendizagem digital e seus 
alunos. E o contexto atual é ideal para 
introduzir algumas orientações básicas 
de cibersegurança, como a necessidade 
de proteção nos dispositivos móveis e 
a configuração correta das funções de 
segurança e privacidade sempre que 
baixamos uma nova aplicação”, afirma 
Roberto Rebouças, gerente-executivo 
da Kaspersky no Brasil.

A íntegra do relatório “Educação Di-
gital: os ciber-riscos das salas de aulas 
online" está disponível no Securilist.

Para ter dicas de como tornar o en-
sino online mais seguro e conveniente, 
acesse o blog da Kaspersky.

Novo levantamento da Kaspersky revela também que o Zoom, amplamente usado para ministrar aulas 
durante a pandemia, foi a principal isca para as ameaças detectadas

AI/Kaspersky

Outros 7% foram de adware, enquanto 
cerca de 1% foi de trojans.

Para os analistas da Kaspersky, os 
números reforçam a importância de 
que as organizações de ensino orientem 
alunos e professores sobre cuidados 
elementares de cibersegurança. Para 
evitar ataques como os citados no re-
latório, por exemplo, deve-se alertar 
que se baixe os apps apenas de sites e 
lojas virtuais oficiais, além de ter sempre 
instalada uma solução de segurança em 
seu dispositivo.

“Os cibercriminosos estão sempre de 
olho em temas populares para adaptar 
seus ataques e a pandemia foi uma fon-
te inesgotável de iscas para golpes. E a 
explosiva popularidade do Zoom com os 
educadores levou a app para o topo da 
lista de temas de ataques de malware. 

Um levantamento feito pela BluePex, uma das principais 
empresas nacionais da área de segurança da informação, 
aponta que apenas 2% das pequenas e médias empresas 
(PMEs) se consideram totalmente preparadas para as 
normas impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), que regulará trâmites que envolvem a coleta e 
tratamento de dados pessoais dos brasileiros. Este nú-
mero ínfimo de empresas prontas para a nova legislação 
contrasta diretamente com a proximidade do início da 
vigência da LGPD, que acontecerá provavelmente ainda 
em setembro deste ano.

Mas essa data de vigência já sofreu diversas alterações. 
Inicialmente aprovado em 2018, o projeto de Lei da LGPD 
ordenava que a lei passasse a valer em agosto deste ano. 
No entanto, motivado pela pandemia da Covid-19, que não 
permitiria que as pessoas e empresas tivessem tempo hábil 
para se adaptar às mudanças, o Governo Federal preparou 
uma medida provisória, adiando o início da vigência para 
maio de 2021. No entanto, a novela em torno da lei ganhou 
novos capítulos importantes no final do mês de agosto. 

No dia 25, a Câmara dos Deputados votou uma nova 
MP, estabelecendo que a lei começaria a valer em 31 
de dezembro de 2020. No dia seguinte (26), o Senado 
Federal rejeitou ambos os adiamentos, ditando que 
ela passará a valer assim que a medida provisória for 
aprovada pela presidência da República, o que tem 
prazo de até 15 dias úteis para sanção. No mesmo dia 
da decisão do Senado, o Governo ainda criou outra MP, 
estabelecendo a estrutura de cargos da Autoridade 
Nacional de Proteção e Dados (ANPD), nome dado 
à entidade independente que estará responsável por 
regular as atividades envolvendo a LGPD, mas ainda 
sem a nomeação de qualquer integrante. 

Só 2% das PMEs estão preparadas 
para a LGPD, aponta pesquisa

Em meio a tantas divergências e incertezas, o que é fato 
é a falta de maturidade das empresas brasileiras neste 
quesito. A pesquisa da BluePex mostra, ainda, que 30% 
delas estão totalmente despreparadas e 63% das PMEs 
se julgam parcialmente preparadas, por enquanto. Já 5% 
dos negócios consultados relataram ainda não iniciaram 
o processo de adequação à nova lei. 

Para o CEO da empresa, Jefferson Penteado, é essen-
cial que as PMEs, principalmente aquelas com um menor 
faturamento, se adequem imediatamente à nova lei. “As 
multas previstas para o descumprimento variam de 2% do 
faturamento bruto até R$ 50 milhões (por infração). Uma 
multa dessa monta pode significar o fim de um negócio bem 
sucedido. E não basta ter a intenção de cuidar dos dados 
de seus clientes. A legislação prevê que a empresa tem a 
obrigação de mantê-los seguros”, alerta. O levantamento 
da BluePex ouviu 389 empresas de segmentos como saú-
de, autopeças, tecnologia, finanças, engenharia e energia 
durante os meses de julho e agosto, de todo o Brasil.
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Solução cloud-first para acelerar serviços 5G
A VMware, Inc. (NYSE: VMW) 

anuncia a 5G Telco Cloud Platform, 
uma solução cloud-first consistente, 
habilitada por uma infraestrutura 
comprovada, de alta disponibilidade 

e desempenho com automação in-
teligente. A nova plataforma conta 
com o Tanzu Kubernetes Grid - uma 
distribuição Kubernetes - que per-
mitirá aos Provedores de Serviços de 

Comunicação (CSPs) criar, gerenciar 
e executar cargas de trabalho em con-
têineres em nuvens privadas, públicas, 
de telco e edge (https://www.vmware.
com/company.html).



www.netjen.com.br

São Paulo, sábado a segunda-feira, 12 a 14 de setembro de 2020Economia 3

D - LGPD no setor hospitalar
A Federação Brasileira de Hospitais (FBH), Entidade pioneira que 
representa mais de 4 mil estabelecimentos de saúde no país, promove, 
na próxima segunda-feira, 14, o encontro digital “Novas diretrizes e 
aplicação da Lei Geral de proteção de Dados (LGPD) para o Setor 
Hospitalar”. A webinar será transmitida ao vivo, a partir das 19h, pela 
plataforma https://eventossaude.com.br/fbh-14-09/.

E - Ecossistema empreendedor
A FS Security e o Instituto Êxito de Empreendedorismo acabam de fechar 
uma parceria que irá ajudar a movimentar o mercado do empreendedorismo 
no país. Através do aplicativo Ensina by FS as empresas elaboram novas 
ferramentas que unem a expertise de ambas no desenvolvimento pessoal e 
profissional ao incentivar e apoiar o empreendedorismo, a livre iniciativa e 
a ética nos negócios. Os usuários do Ensina terão um login específico para 
acessar cursos exclusivos do Instituto. Segundo dados recentes da pesquisa 
Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o Brasil deve atingir em 2020 o 
maior patamar de empreendedores iniciais dos últimos 20 anos, com cerca 
de 25% da população adulta abrindo um novo negócio ou tendo algum com 
até três anos e meio de atividades (https://institutoexito.com.br/u/ensina).

F - Automatizar o recebimento de NFSe
A Senior Sistemas, empresa referência em tecnologia para gestão, desenvolveu 
uma solução para realizar o recebimento automatizado das notas de serviços 
dentro das empresas. A novidade contribui para agilizar o trabalho dos profis-
sionais que lidam com essa demanda diariamente. Promove a otimização dos 
processos, eliminação de etapas manuais e o foco fica apenas nas exceções, 
ou seja, nos casos onde realmente há uma necessidade de interação humana.

G - Top 5 no Prêmio Ebit
A atuação digital da Panvel foi reconhecida pela 17ª edição do Prêmio 
Ebit | Nielsen, considerado o mais importante mérito do e-commerce 

A - Azul implementa bancadas digitais
Em mais uma iniciativa pioneira visando o bem-estar, a segurança e a 
comodidade dos seus Clientes, a Azul, eleita a melhor companhia aérea 
do mundo no ranking de 2020 do Tripadvisor, criou bancadas de auto-
atendimento para despacho de bagagem. Ao todo, oito aeroportos do 
país já contam com o novo sistema. Com o serviço, o cliente que já tiver 
feito o check-in no aplicativo da companhia pode se dirigir diretamente 
a uma das bancadas digitais disponíveis e, apontando o QR-Code para 
a tela do tablet, retira automaticamente a etiqueta da bagagem (www.
voeazul.com.br/ri). 

B - 350 vagas focadas em profissionais de tecnologia
A Meta, empresa de soluções tecnológicas com sede em São Paulo 
e unidades de negócios em seis capitais do país, reforça o seu time 
de profissionais com a abertura de 350 vagas para especialistas do 
segmento de tecnologia. O processo seletivo acontece de forma 
100% remota e os participantes podem residir em diversos locais 
do Brasil e do mundo, desde que cumpram os perfis profissionais 
de cada uma das vagas disponíveis no site meta.com.br, na seção 
Talentos. Entre as especialidades prioritárias, destaque para as 
posições de Analista de Automação de Testes, Desenvolvedor Java 
e React e Scrum Master. 

C - Solução para os empreendedores
O Alugaê, plataforma digital totalmente dedicada para a locação 
de espaços comerciais e logísticos que reúne de empreendedores 
às franquias e a pontos comerciais em um mesmo lugar, democra-
tiza o acesso de empreendedores ao setor de varejo, oferecendo 
espaços comerciais em todo o Brasil, praticidade e agilidade para o 
ingresso no mercado de forma simples e sem burocracia e já entra 
em operação com três clientes: Gazit, Plaza Avenida e My Malls 
(https://alugae.com/).

brasileiro. A marca gaúcha alcançou o Top 5 Melhores Lojas Online 
Diamante, sendo a única do varejo farmacêutico nesta lista. Realizada 
anualmente, a premiação foi entregue em cerimônia via internet no 
final de agosto. A categoria foi definida por meio de critérios técnicos, 
como porcentagem de entregas realizadas no prazo, porcentagem de 
consumidores que voltariam a comprar na loja e índice de NPS (Net 
Promoter Score) de compra e entrega – a NPS é uma métrica utilizada 
no mercado pela medir a satisfação de clientes. Ainda foi levado em 
conta na análise as empresas que tiveram a certificação Ebit | Nielsen 
em 2019 (www.panvel.com). 

H -  Destaque em mobilidade
A força de sua comunidade, que hoje comporta mais de 100 mil membros 
ativos via aplicativo, foi o grande trunfo da moObie, maior e mais confi-
ável plataforma de compartilhamento de carros do Brasil, para superar 
e se consolidar ainda mais durante a crise da Covid-19, que assolou o 
país neste ano de 2020.

I - Questões Jurídicas do home office
A ACISA - Associação Comercial e Industrial de Santo André realizará 
uma palestra virtual na próxima terça-feira (15 de setembro) às 18 horas. 
O evento será comandado por Jefferson José da Conceição, professor 
doutor em Economia e coordenador do Observatório de Conjuntura da 
USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e pela advogada 
trabalhista e pós-graduada em Direito do Trabalho, Maria da Consolação 
Vegi. A palestra que faz parte das ações promovidas pela Academia de 
Negócios e Inovação e será realizada por meio do canal do YouTube 
ACISASA. Durante a palestra, será disponibilizado um link para que os 
interessados solicitem certificado de participação.

J -  MBA híbrido
O Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, em parceria com a 
Fundação Instituto de Administração (FIA), lança no dia 13 de outubro 
a primeira turma de MBA Gestão de Negócios e Valorização da Empresa. 
O curso faz parte do CIEE Educação, novo serviço de EAD da institui-
ção, que oferecerá cursos de capacitação e qualificação profissional de 
instituições de ensino de renome no Brasil, para organizações parceiras 
e pessoas com cadastro no CIEE. Um dos grandes diferenciais do curso 
é que, diferentemente de outras ações a distância, o MBA CIEE/FIA 
oferece também a possibilidade de networking(https://labfinprovarfia.
com.br/mba-ciee-fia/).

O novo comércio 
internacional

A crise econômica, 
gerada pela pandemia 
do Coronavírus, 
causou danos aos 
fluxos de comércio 
internacional

Isso porque se imagina 
que passaremos por 
um período de refluxo 

mercantil externo, com as 
nações voltadas mais aos 
seus mercados internos. 
Apesar dessa leitura, fato 
é que novos caminhos estão 
se abrindo e aqueles países 
que souberem se adequar 
ao que convencionou-se 
chamar de nova realidade 
comercial global, podem 
fazer suas economias res-
ponder mais rapidamente. 

O mundo, que após a crise 
financeira de 2008 já vem 
passando por um movi-
mento de desglobalização, 
busca um novo meridiano 
geoeconômico consistente. 
Nosso país, que soube fazer 
movimentos importantes na 
crise, elogiados inclusive 
pelo Banco Mundial, ainda 
precisa romper as amarras 
que mantém nossa corrente 
de comércio em patamares 
muito baixos, em cerca de 
25% do PIB. 

Com uma tarifa média de 
importação de 16%, ainda 
estamos muito longe dos 
futuros parceiros de OCDE, 
que navegam em níveis mais 
favoráveis ao comércio, 
em torno de 2%. Sabemos, 
entretanto, que nosso país 
pode ir além. Neste mo-
mento crucial, onde novos 
desenhos e arranjos são 
delineados, existe chance 
para o Brasil trabalhar uma 
agenda inteligente, atraindo 
parcerias, impulsionando a 
economia e a geração de 
empregos. 

Movimentos bem calcu-
lados podem inserir nosso 
país em cadeias globais de 
valor dentro destes novos 
eixos dinâmicos da econo-
mia mundial que passam 
a surgir neste momento. 
Nossas exportações, que 
crescem à taxa média anual 
de 9,7%, com participação 
de apenas 1,2% no quadro 
global, ainda são resultado 
de um modelo ultrapassado 
de substituições de impor-
tações. 

Ao contrário da Coréia 
do Sul, que trabalhou este 
instrumento de forma inte-
ligente, utilizando métricas 
de performance, o Brasil 

acabou criando uma fortale-
za de interna de privilégios. 
Precisamos quebrar esse 
ciclo, pois sabemos que 
nosso potencial está muito 
além desse passado. Uma 
abertura comercial está 
longe de ser apenas redução 
de tarifas e cotas. 

Logo, precisamos também 
de realinhamento estratégi-
co e reposicionamento de 
nossa presença comercial 
no exterior, um plano de 
mobilidade global que torne 
o Brasil um player efetivo 
do comércio internacio-
nal. Uma estrutura orga-
nizada, leve e efetiva, que 
sirva de base para nossos 
exportadores, ao mesmo 
tempo que funcione como 
elemento propulsor de 
novos negócios, aquilo que 
convencionou-se chamar 
de intelligentsia, um corpo 
técnico estrategicamente 
alocado no exterior exclu-
sivamente dedicado a abrir 
mercados e oportunidades. 

Nossos business desks 
precisam estar espalhados 
em lugares como Baku, 
Bangalore, Cidade do Cabo 
e Singapura, apenas para ci-
tar alguns. Na Índia, que há 
quatro anos cresce mais que 
a China, há espaço para for-
ças modernizantes vindas 
do exterior, com demanda, 
por exemplo, para infraes-
trutura e commodities. As 
oportunidades estão postas. 
Ao agir de forma inteligen-
te, o Brasil pode se colocar 
de maneira estratégica no 
novo desenho do comércio 
internacional. 

Dos mercados popula-
res do Brasil, ao indígena 
de Otavalo, no Equador, 
passando pelo Kejetia, em 
Kumasi, Gana e o flutuante 
de Bangkok, na Tailândia. 
Do Mercado de Djemaa 
el Fna, em Marrakech, no 
Marrocos, ao conhecido 
de peixes Noryangjin, em 
Seul, na Coreia do Sul; e 
tribal em Bati, na Etiópia; 
a humanidade foi moldada 
na liberdade econômica em 
sua trajetória. 

Especialmente no perío-
do pós-pandemia, existirá 
ainda mais lugar para um 
novo intercâmbio econô-
mico-comercial que o Brasil 
pode ocupar de forma eficaz 
e inteligente. 

(*) - Diretor-Executivo do Interlegis 
no Senado, ex-Diretor da Apex-Brasil, 

é coordenador da pós-graduação 
em Relações Institucionais e 

Governamentais da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Brasília.

Márcio Coimbra (*)

O governo federal qua-
lificou empreendimentos 
públicos federais do se-
tor portuário e trechos 
de rodovias federais no 
Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) da 
Presidência da República, 
para estudos de conces-
são à iniciativa privada. O 
decreto foi publicado na 
sexta-feira (11) no Diário 
Oficial da União e também 
trata da inclusão de trechos 
de rodovias federais no 
Plano Nacional de Deses-
tatização (PND).

Em nota, a Secretaria-
Geral da Presidência infor-
mou que a medida “busca 
ampliar e modernizar in-
vestimentos em empreen-
dimentos estratégicos a fim 
de retomar o crescimento 
econômico do país”. 

“A qualificação dos em-
preendimentos permite 
que eles sejam outorgados 
à iniciativa privada para 
exploração econômica, 
possibilitando a ampliação 

Rodovias foram incluídas no Plano Nacional de Desestatização.
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Os dados são da Pesqui-
sa Mensal de Serviços 
(PMS), divulgada na 

sexta-feira (11) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Em relação a julho do ano 
passado, a queda é de 11,9%, 
quinta taxa negativa seguida 
na comparação anual. No 
acumulado do ano, o recuo 
é de 8,9% e em doze meses, 
o volume de serviços caiu 
4,5%.

Segundo o gerente da 
pesquisa, Rodrigo Lobo, os 
efeitos da pandemia da Co-
vid-19 foram sentidos entre 
março e maio. “O resultado 
negativo de fevereiro ainda 
não era decorrente das me-
didas de isolamento social 
e sim uma acomodação do 
setor de serviços frente ao 
avanço do final de 2019”.

De acordo com ele, a recu-

Setor ainda não conseguiu recuperar 
as perdas de fevereiro a maio.
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Critérios 
para cota 
de importação 
de arroz

O Diário Oficial da União 
publicou na sexta-feira 
(11) portaria que continha 
os critérios para a cota de 
importação de arroz, com 
isenção de imposto. Cada 
empresa terá, inicialmen-
te, cota máxima de 34 mil 
toneladas do produto. A 
Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex) liberou o 
total de 400 mil toneladas, 
com o imposto de impor-
tação zerado para arroz 
não parboilizado, polido 
ou brunido.

De acordo com a por-
taria, após atingida a 
quantidade máxima ini-
cialmente estabelecida, 
novas concessões para a 
mesma empresa estarão 
condicionadas ao efetivo 
despacho para consumo 
das mercadorias. E a 
quantidade liberada será, 
no máximo, igual à parcela 
já desembaraçada.

A validade da isenção vai 
até 31 de dezembro deste 
ano. Segundo a portaria, 
caso seja constatado o es-
gotamento da cota global, 
não serão emitidas novas 
licenças de importação.

Setor de serviços tem 
crescimento de 2,6% em julho
Apesar do crescimento do setor de serviços de 2,6% em julho, na comparação com o mês anterior, e 
o ganho acumulado de 7,9% após a taxa positiva de junho, o setor ainda não conseguiu recuperar as 
perdas seguidas entre fevereiro e maio, que somaram queda de 19,8%

6,3% em junho e julho, sem, 
contudo, superar as perdas 
de 9,2% dos cinco primeiros 
meses do ano.

“O avanço do setor foi 
puxado pelas atividades 
de portais, provedores de 
conteúdo e ferramentas de 
busca na internet, que têm 
receitas de publicidade; e 
também pelos aplicativos 
e plataformas de videocon-
ferência, que tiveram um 
ganho adicional durante a 
pandemia.”

Os transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e 
correio cresceram 2,3% em 
julho, com acumulado de 
14,4% desde maio, depois 
de cair 25,2% entre março e 
abril. De acordo com Lobo, o 
resultado decorre do trans-
porte rodoviário de carga, 
com o aumento de demanda 
por logística (ABr).

peração mais lenta do setor 
de serviços, em comparação 
com a indústria e o comércio, 
se deve à forma heterogê-
nea do setor, bem como ao 
peso grande, de 70%, que 
representa na economia, 
sendo responsável por cerca 
de 30% do Produto Interno 
Bruto (PIB), além do fato de 

muitas atividades envolve-
rem atendimento presencial.

O crescimento foi verifi-
cado em quatro das cinco 
atividades analisadas pelo 
IBGE. De acordo com Lobo, 
o destaque foram os serviços 
de informação e comunica-
ção, que aumentaram 2,2% 
e acumulam um ganho de 

Rodovias e portos podem ser incluídos 
no Plano Nacional de Desestatização

da capacidade logística”, diz 
a nota.

No setor portuário, foram 
qualificados oito projetos, 
entre eles o Porto Público 
de Itajaí, em Santa Catarina, 
que faz parte do Complexo 
Portuário de Itajaí, junta-
mente com os Terminais 
de Uso Privado (TUPs): 
Teporti, Poly, Trocadeiro, 
Barra do Rio, Braskarne e 
Portonave. 

“O porto de Itajaí tem con-
siderável relevância no ce-

nário nacional, já que está 
estrategicamente localiza-
do próximo às principais 
rodovias da Região Sul do 
país, a BR101 e a BR470”, 
disse a Secretaria-Geral.

O decreto também inclui 
no Programa Nacional de 
Desestatização (PND), já 
aprovados para conces-
são, diversos trechos de 
rodovias federais, entre 
eles, a BR153, no Paraná; a 
BR230, no Pará, e a BR316, 
no Maranhão (ABr).

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br
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Por que prestar 
muita atenção à 

gestão financeira em 
seu negócio?

Qual o grau de 
importância da 
gestão financeira 
para quem está 
começando uma 
empresa agora? 
Quais os benefícios 
de um bom controle 
financeiro? O sucesso 
da empresa depende 
da gestão financeira?

Quantas histórias já 
não ouvimos sobre 
pessoas com qua-

lidades individuais sur-
preendentes, que conse-
guiram transformá-las em 
negócios que o mercado 
absorveu e se propôs a pa-
gar. Pessoas ou empresas 
que formaram patrimônios 
e pela má gestão financeira 
comprometeram a saúde 
do negócio através de 
perdas consideráveis? Pro-
fissionais liberais, empre-
endedores, empresários, 
artistas, atletas e tantos 
outros carregam histórias 
diversas.

Feita essa pequena intro-
dução, para contextualizar 
o título, um bom controle 
financeiro começa em 
casa, no ambiente familiar. 
A educação financeira e 
a falta dela traçam his-
tórias que poderiam ser 
de sucesso e acabam não 
tendo um final feliz, muitas 
vezes abrupto, repentino, 
trazendo consequências 
para todos os envolvidos 
no negócio. 

Um bom exemplo que 
evidencia a falta que a 
educação financeira faz, 
é o despreparo da maior 
parte das famílias para 
a aposentadoria. Aquela 
ilusão de que algo de bom 
vai acontecer no futuro, e 
que se terá recursos dis-
poníveis para se ter uma 
velhice tranquila. A ilusão 
que o Estado conseguirá 
cuidar de todas as nossas 
necessidades nesta fase 
da vida. Numa empresa 
não é diferente. A que tem 
uma boa gestão financeira, 
consegue no mínimo ter a 
visão realista de todos os 
eventos e possibilidades 
num horizonte que permi-
te tomar ações corretivas. 

Um controle de caixa 
permite não atrasar as con-
tas, cobrar os clientes em 
atraso, adequar o estoque 
de forma que não imobilize 
capital em excesso, inves-
timentos acima da capa-
cidade e uma distribuição 
de rendimentos que não 
comprometa a evolução 
da dinâmica do negócio. 
Sabemos que um bom ne-
gócio nasce e prospera em 
função de uma boa ideia, 
uma capacidade específi-
ca e diferenciada ou até 
uma demanda reprimida. 
Produtos ou serviços que 
os clientes se propõem a 
pagar por eles. 

Conseguindo estruturar 
o negócio para essa deman-
da, se cria um cenário para 
a viabilização do produto 
ou serviço com a formação 
de uma cadeia de supri-
mentos e produção que 
conceitualmente manterá 
o ritmo para aquela boa 
ideia, e que de o retorno 
planejado, com a possibi-
lidade de novas oportu-
nidades e melhorias que 
vão sendo identificadas e 
viabilizadas.

Os chamados “ralos”, 
aqueles gastos inespera-
dos, alguns até por impul-
so, aquelas despesas não 
questionadas, serviços 
desnecessários, que foram 
importantes em algum 
momento, mas que atu-
almente são dispensáveis 
são alguns dos motivos que 
fazem um negócio morrer 
pelos efeitos colaterais. 
Por isso muita atenção 
aos itens colocados aqui. 
A identificação de gastos 
que não fazem parte do 
“core business”, ou seja a 
essência do negócio, tem 
que ser constantemente 
reavaliados e questiona-
dos.

Partindo da premissa de 
que recursos são sempre 
limitados, em qualquer 
contexto, na vida pessoal 
ou em uma empresa, se não 
houver controle, esta va-
liosa matéria-prima pode 
faltar.... Sem dizer que 
parte de uma boa estra-
tégia financeira reza que 
se deve investir o mínimo 
necessário no negócio e 
a receita gerada deve fi-
nanciar a sua sustentação, 
senão o seu crescimento. 

Especialistas em inves-
timentos e analistas do 
sistema financeiro desa-
conselham investir em 
negócios ou ações de 
empresas onde as estra-
tégias e gestão financeira 
não vão de encontro com 
as melhores práticas que 
manterão a rentabilidade 
do negócio. Isso também 
dificulta o acesso ao mer-
cado de crédito, ou onera 
o custo de uma captação 
de recursos com os bancos.

A recente pandemia foi 
uma prova de fogo para 
todos os negócios, uma 
situação equivalente a 
um estado de guerra, 
impactando diretamente 
todos, em diversos níveis 
e deixando sequelas que 
ainda não se sabe como 
serão resolvidas.

Para os negócios e para as 
finanças pessoais da maior 
parte da população está 
sendo motivo de pesadelos 
pelo evento inesperado, 
seus desdobramentos e 
consequências. 

Ou de alívio, pela boa 
gestão financeira, seja ao 
longo dos anos, por se 
acreditar que o assunto 
é relevante e precisa ser 
tratado com seriedade, ou 
pela rapidez, quando foi 
possível, em tomar ações 
em função do cenário 
que iria se desenhar com 
a chegada iminente da 
pandemia e seus desdo-
bramentos.

Uma empresa com um 
bom controle financeiro, 
que tenha qualidade em 
todos os seus estágios, 
desde o planejamento 
realista, execução orde-
nada e controle efetivo, 
tende a mitigar os riscos 
de surpresas, fracassos ou 
contratempos que inviabi-
lizam o negócio ou causam 
altas perdas aos acionistas, 
permitindo ações correti-
vas ou alternativas para a 
solução do contratempo. 

Evitar a surpresa de um 
problema financeiro tem 
que ser um mantra para 
o negócio, seus donos, 
controladores e acionistas.

 
(*) - É executivo de finanças da 

innovativa Executivos Associados.

Roberto Lobos (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOSUÉ DOS SANTOS RIBEIRO, profissão: estampador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 18/04/1988, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de David Alves Ribeiro e 
de Maria do Socorro dos Santos Ribeiro. A pretendente: INGRID SANTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/10/1992, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ivonete Rosa Lima de Campos.

O pretendente: GUILHERME APARECIDO MACEDO JUNIOR, profissão: analista de rede, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
15/04/1984, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Gui-
lherme Aparecido Macedo e de Lucia Maria Feitosa Macedo. A pretendente: ANDRESSA 
VELEZ DE ALMEIDA, profissão: analista de rede, estado civil: solteira, naturalidade: 
no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 29/07/1992, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Alicio Dias de Almeida e de Neide Velez de Almeida.

A pretendente: GARDENIA CRISTINA GIMENEZ, profissão: pintora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Anápolis, GO, data-nascimento: 20/11/1980, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Osmar Gimenez e de Sandra Cristina Gimenez. 
A pretendente: TAMARA SILVA DE ANDRADE, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Manaus, AM, data-nascimento: 29/07/1995, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Zilma Silva de Andrade.

O pretendente: FELIX CHOQUEHUANCA MEDRANO, profissão: costureiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 02/05/1987, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ilario Choquehuanca Mayta e de Juana 
Medrano Azusena. A pretendente: KAREN CRISTINA PETRELLIO DE PAULA, profissão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nas-
cimento: 13/05/1989, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Carlos Alberto de Paula e de Silmara Aparecida Petrellio de Paula.

O pretendente: OSMAR ITALIANO JUNIOR, profissão: motofretista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/10/1977, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Osmar Italiano e de Vera Lucia Kovacs Italiano. 
A pretendente: QUELI CRISTINA ARANTES PEDRO, profissão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/08/1977, residente e domiciliada 
em Itaquaquecetuba, SP, filha de João Francisco Pedro e de Maria Aparecida Arantes Pedro.

O pretendente: ANDREU ROBERTO SILVA DE SOUZA, profissão: assistente financeiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Lagoa de Sousa, PE, data-nascimento: 06/06/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Roberto de Souza e de 
Maria Salomé Silva de Souza. A pretendente: LUANA CRISTINA OLIVEIRA LOPES, profis-
são: representante comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, 
data-nascimento: 18/08/1984, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Lourival Lopes de Almeida e de Maria Lucia de Oliveira Lopes de Almeida.

O pretendente: UELITON PINHEIRO NASCIMENTO, profissão: copeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 28/06/1991, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Cláudio Pereira do Nascimento 
Neto e de Magnólia Freire Pinheiro. A pretendente: CAROLINE SANTOS DE JESUS, 
profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 
24/10/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Delcio 
Figueredo de Jesus e de Tânia Bispo dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS GIULIANI, profissão: analista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nas-
cimento: 15/02/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Enio Antonio Coimbra Giuliani e de Maria Dolores dos Santos Giuliani. A 
pretendente: ANDREZZA MANZOLINI RIBEIRO, profissão: assistente jurídico, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/05/1997, 
residente e domiciliada em Cangaíba, São Paulo, SP, filha de Nilson Ribeiro e de 
Rosana Manzolini Ribeiro.

O pretendente: AUSTIN VENMING YANG, nascido em Londrina - PR, no dia 
(15/07/1979), profissão engenheiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Leo Youn Jee Yang e de Abbey Ya-Pei Wang Yang. A 
pretendente: CECÍLIA ARCHIOLI CARVALHO DOS SANTOS, nascida nesta Capi-
tal, Aclimação - SP, no dia (09/01/1981), profissão engenheira, estado civil solteira, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Geraldo Carvalho dos Santos e 
de Rute Archioli Carvalho dos Santos.

O pretendente: CHENG YUN TA, nascido em Hsinchu, Taiwan, China, no dia 
(08/01/1982), profissão comerciante, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Cheng Hung Yuan e de Lai Chih Hui. A pretendente: KIMIKA WATANOBE, nascida 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (29/03/1988), profissão auxiliar administrativo, 
estado civil solteira, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Hideki Wa-
tanobe e de Chen Yun Watanobe.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

O negócio no setor vem 
crescendo de forma 
exponencial. Uma 

pesquisa conduzida pela 
empresa Bringg, aponta 
que 87% das indústrias 
acreditam que o D2C é 
altamente relevante tanto 
para o produto quanto para 
os consumidores. 

Quase metade deles 
(47%) já está utilizando 
esse canal para aumentar 
seus lucros. Um levanta-
mento da Market Realist 
indica que a Nike, uma 
das gigantes dos materiais 
esportivos, deve aumentar 
suas vendas nesse forma-
to, de US$ 9 bilhões em 
2017 para US$ 16 bilhões 
em 2020, por exemplo. 
No entanto, apesar das 
vantagens, a estratégia de 
investir em D2C exige uma 
série de cuidados. 

Segundo Giordano Ma-
galhães Afonso, Vice Pre-
sidente da empresa Tatix 
Full Commerce, que de-
senvolveu uma solução 
inovadora para o setor, 
o principal cuidado que 
as indústrias devem ter é 
justamente não prejudicar 
o relacionamento com seus 

Indústria fatura alto vendendo 
direto para o consumidor final

Além do B2C e B2B, outra sigla que vem ganhando a atenção do mercado é o D2C, modalidade em que 
as indústrias comercializam seus produtos diretamente para o usuário, sem a necessidade de utilizar 
as revendas e distribuidores para isso

Maioria das indústrias acredita que o D2C é altamente relevante 
tanto para o produto quanto para os consumidores.
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por e-mail e SMS, além do 
próprio portal, beneficia 
tanto o varejista - que recebe 
apoio direto da indústria 
com vendas concluídas para 
faturamento ao consumidor 
- quanto a indústria - que se 
aproxima do consumidor 
final e potencializa seu CRM 
sem entrar em conflito com 
seus canais de venda atuais. 
Por ser um smart lead share, 
o SGR Prisma é uma solução 
aplicável ainda para todas 
as empresas que desejam 
distribuir as vendas e opor-
tunidades captadas em seus 
canais diretos, como aquelas 
que funcionam como fran-
quia ou contam com redes 
de representantes”, explica 
o executivo. 

Com a nova ferramenta, 
a empresa espera aumen-
tar o faturamento em 30% 
e prevê também que as 
indústrias passem a fa-
turar milhões a mais. “É 
um caminho sem volta e 
se existia alguma dúvida 
do potencial desse setor, 
não existe mais”, enfatiza 
Giordano Afonso. Fonte e 
mais informações: (http://
tatix.com.br/).

revendedores. Pensando 
nisso, a Tatix desenvolveu 
o SGR Prisma, que permite 
que o setor possa vender 
online se aproximando 
assim de seu cliente final, 
com um grande diferen-
cial: não há conflito entre 
canais. “As vendas através 
do e-commerce próprio da 
indústria passam a aconte-
cer integrando totalmente 
a cadeia de revendas já 
existente no canal físico”.

Ele complementa que o 
sistema permite que uma 
compra realizada no am-

biente virtual do fabricante 
seja faturada e expedida 
em uma revenda física. 
Uma vez captado e pago, o 
pedido é direcionado aos 
revendedores geografica-
mente elegíveis, com base 
em algoritmos inteligentes 
que consideram ainda ou-
tras regras da indústria. A 
revenda que recebe esse 
pedido tem um tempo 
determinado para aceitar, 
ou declinar, antes que ele 
seja oferecido ao próximo 
revendedor compatível. 

“Com painel de gestão 

Maria Inês Vasconcelos (*)

O mundo do trabalho está em permanente 
evolução e é palco para todo tipo de vivência 
humana. A tecnologia que hoje, praticamen-
te, é a grande questão na agenda do trabalho, 
caminha ao lado de outros temas. Dentre 
eles, o adoecimento do trabalhador provo-
cado pelo estresse mental. O psiquismo do 
trabalhador vem sofrendo ataques nunca 
antes realizados. Dentro desse contexto, 
surgem novas patologias que decorrem 
justamente de como o trabalho é prestado 
e de que forma as atividades são realizadas. 

A novidade é a Síndrome de Boreout, 
que não se confunde com o Bornout.

A novidade é a Síndrome de Boreout, que 
não se confunde com o Bornout.

O Bornout decorre de excessos de metas, 
de pesos desumanos sobre o trabalhador, 
provocando a sensação recorrente do 
esgotamento mental, inclusive emocional 
causado pela destruição das defesas psíqui-
cas, com a sensação de estar acabado. Já a 
Síndrome de Boreout decorre da sensação 
de menos valia no ambiente laborativo, de 
subutilização e de perda da autoestima, 
tudo em decorrência da forma como o 
trabalhador é tratado pelos seus gestores 
e pares. De um lado tem o esgotamento 
mental pelo excesso de “uso”, de outro 

pela subutilização. 
É preciso então muita atenção para não 

acontecer dentro da empresa, tentando es-
timular permanentemente os empregados 
e mantê-los  em exercício de atribuições  
sustentando o equilíbrio do contrato e que 
as suas funções sejam compatíveis com 
o cargo que ocupa. Manter o empregado 
congelado, ministrando-lhe trabalhos 
inferiores à  sua capacidade, além de ser 
uma forma de humilhação é a causa dessa 
patologia que vem ganhando cada vez mais 
destaque na literatura do trabalho.

Boreout vem do inglês bored. Bored é 
entediado. Por não ter o que fazer, não 
é um tédio qualquer. É realmente uma 
sensação de pouca valia que desperta 
impressão de nenhum valor. E justa-
mente por não se sentir como parte do 
negócio, parte importante da empresa, o 
empregado se desconecta e a aderência 
ao trabalho se torna zero.

O empregado subutilizado por falta de 
estímulo e motivação em geral tende à 
depressão. Além disso, os gestores iden-
tificam um sintoma muito comum, que 
é relacional. Geralmente essas pessoas 
mentem muito, enganam e são impontu-
ais e descomprometidas. Chegam a ser 
literalmente irresponsáveis.

De forma imprevisível, a solução para 
isso é criar um ambiente de trabalho 
sadio do ponto de vista mental, onde os 
talentos sejam aproveitados. E manter a 
vigilância. Gestores devem estar atentos 
à valorização de atributos pessoais, e 
estimular a inventividade e criatividade.  

Deixar alguém de lado, à mingua,  com 
atividades  que estejam muito aquém de sua 
capacidade é também um tipo de assédio 
punido pela Justiça, em razão de interferir  
diretamente na dignidade da pessoa huma-
na, que realmente pode se sentir diminuída 
perante os colegas e chefias.

Enfim, além do Bournout que é repre-
sentado pela queima do palito de fósforo, 
provocando a sensação de estar acabado, 
está o Boreout que assola os empregados 
justamente porque o palito nunca é aceso. 
Aplica-se aqui a máxima: a relação de 
trabalho precisa ser sustentável, ética e 
equilibrada. O trabalhador não é coisa e 
nem mercadoria. 

Cabe aos gestores responsáveis pelas 
pessoas identificarem esse tipo de situa-
ção e levar o time para cima. A relação de 
trabalho é via de mão dupla, ou seja, todo 
palito deve ser aceso, mas com moderação.

(*) - É advogada, especialista em direito do tra-
balho, professora universitária e escritora.

Quando o tédio adoece: os desafios da síndrome de Boreout
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ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 21/09/2020,  
às 10:00h, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811 - Conjunto 918, para deliberarem sobre  
a seguinte Ordem do Dia: (i) eleição dos membros do Conselho de Administração. 

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 0004797-10.2020.8.26.0037. O Dr. Heitor Luiz Ferreira do 
Amparo, Juiz de Direito da 2ºVC do Foro de Araraquara S/P, Faz Saber a  Assaiante Distribuidora 
de Produtos Alimenticios Ltda,  CNPJ Nº 04.569.758/0001-04, que Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S.A, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 17.493,59, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efeti 
vo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena 
de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 
dias, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.  

Edital para conhecimento de Terceiros, Expedido nos autos de Interdiçãode Maria de Lourdes 
Lopes, requerido por Márcia Regina Lopes e Outros - rocesso Nº1003392-55.2019.8.26.0004. A
MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de 
São Paulo, Dra. Betina Rizzato Lara, na forma da Lei, etc. Faz Saber aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 14/08/2020, foi decretada a 
Interdição de Maria de Lourdes Lopes, RG 2.983.392-9 SSP/SP, CPF 161.017.998-67, em 
decorrência do Mal de Alzheimer (CID-10: F00.9), declarando-a relativamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeados como Curadores, em caráter Definitivo, os 
senhores Márcia Regina Lopes, RG 9.494.147-6 SSP/SP, CPF 067.901.548-50, Walmir Lopes, RG 
9.494.148-8 SSP/SP, CPF 037.042.968-05, Fernando Lopes, RG 9.359.608-X SSP/SP, CPF 
900.446.818-87. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e 
afixado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de agosto 
de 2020.

Deborah Epelman – Scortecci - A psicóloga 
doutora, que há mais de trinta anos dedica-se ao 
pleno desenvolvimento do ser humano, publica a 
nona edição de um verdadeiro manual para maxi-
mizar as potencialidades do cérebro humano. Temos 

notícia de que não utilizamos a totalidade das fontes cerebrais 
que possuímos. Valendo-se de uma indiscutível habilidade e 
prática clínica, Deborah expõe sem rodeios, numa linguagem 
clara, límpida e sem rebusques, técnicas de uma ferramenta – 
PNL – há muito reconhecida mundialmente pela sua eficácia e 
facilidade na sua aplicação , que inevitavelmente levará o leitor 
(a) ao caminho do sucesso e satisfação pessoal, social, familiar 
ou profissional. Qualquer pessoa em qualquer faixa etária poderá 
valer-se desses ensinamentos. Altamente recomendável para 
estudantes, administradores, vendedores etc.

Mude Sua Vida com PNL

Fê Cruz - Seleto Editorial – Profissional que par-
tindo de Orlândia, cidade interiorana de São Paulo, 
partiu para o mundo, adquirindo experiência mer-
cadológica de magnitude indescritível. De volta ao 

Brasil, trouxe na “bagagem” um punhado de fervilhantes ideias, 
todas direcionadas às atividades midiáticas. Nesta obra, na qual 
o título já permite um entendimento, Fê oferece passo-a-passo 
as nuances para uma pessoa ou empresa, literalmente perder o 
medo de expor-se e galgar posições de meritório sucesso!! Válido 
para empreendedores, administradores e quem deseja firmar-se 
como influencer. As boas fotos ilustrativas atinentes às dicas 
propiciarão rápido e fácil entendimento . Pronto prá faturar?

Seu Instagram, Seu Negócio

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)

Vancris Investimentos S.A.
CNPJ/MF nº 02.147.127/0001-63 - NIRE nº 35.300.151.178

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data/Hora/Local: 30/04/2020, às 10:30 horas, sede social, São Paulo/SP. Presença: Acionistas representando a to-
talidade do Capital Social Mercedes de Arruda Botelho Simonsen, Vanessa de Arruda Botelho Simonsen e Cristiane 
de Arruda Botelho Simonsen Ticoulat. Convocação e Publicação: Dispensada. Mesa Dirigente: Presidente - Merce-
des de Arruda Botelho Simonsen, Secretária - Vanessa de Arruda Botelho Simonsen. Deliberações Aprovadas por 
Unanimidade: I. A Ata da última Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2019, arquivada e registrada na JUCESP nº 
386.049/19-1 em 16/07/2019; II. Balanço Geral e as demais Demonstrações Financeiras relativo ao exercício encer-
rado em 31/12/2019; III. Em razão da Companhia não ter auferido Lucro no exercido de 2019, não houve distribuição 
de dividendos e constituição de reserva legal; IV. Reeleitas para compor a Diretoria: Mercedes de Arruda Botelho Si-
monsen, RG 5.906.121 SSP/SP, CPF/MF 013.304.068-26, para o cargo de Diretora Presidente, Vanessa de Arruda 
Botelho Simonsen, RG 43.626.019-0 SSP/SP, CPF/MF 215.201.188-05, para o cargo de Diretora Vice - Presidente, 
as quais exercerão seus mandatos até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2023. As Diretoras, ora reelei-
tas, declaram que não estão incursos em qualquer penalidade prevista em Lei que os impeçam de exercerem suas 
funções na Companhia. Tendo em vista que no Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia está previsto que a sua 
administração será exercida por 1 Diretoria composta de 2 a 4 membros e, atualmente os Diretores eleitos e em exer-
cício são apenas a Diretora Presidente e a Diretora Vice - Presidente, os acionistas aprovaram a permanência de 2, 
cargos em aberto na Diretoria da Companhia, para preenchimento á posterior. V. Não houve outros assuntos a se-
rem deliberados pelos Acionistas presentes. Encerramento: A Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presen-
tes. SP, 30/04/2020. Mesa Dirigente: Mercedes de Arruda Botelho Simonsen - Presidente, Vanessa de Arruda Bote-
lho Simonsen - Secretária. JUCESP nº 357.707/20-5 em 04/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Nela, estão definidos 
e claros quem são 
os acionistas e quais 

suas participações na em-
presa, incluindo análises 
de percentuais, diluição e 
valor do patrimônio em cada 
rodada. 

O cap table ideal protege o 
equity da startup e é um dos 
grandes pontos de impacto 
quando algum investidor 
analisa o negócio. Para 
ajudar empreendedores 
a entender o conceito e a 
não errar na hora de fazer 
essa divisão, Fabiany Lima, 
diretora geral da DiliMatch, 
consultoria estratégica que 
facilita todo o processo de 
busca, negociação e fecha-
mento de contrato entre 
investidores e startup, pon-
tuou dicas importantes a 
serem consideradas nessa 
etapa. Confira! 
	 •	Equilíbrio entre os 

sócios - Depois de 
definidos os cargos dos 
fundadores e ativida-
des, a divisão da parti-
cipação deve considerar 
o poder de decisão de 
cada um no dia a dia 
(responsabilidades) e 
sua relevância para o 
projeto. Caso haja uma 
desproporção nessa 

Dicas importantes para compor 
corretamente um cap table

No universo das startups, a expressão cap table está entre as mais importantes. O termo vem do inglês 
“capitalization table”, que significa tabela de capitalização e determina a composição das porcentagens 
que serão direcionadas para cada sócio e investidor em cada momento do negócio

O cap table ideal é um dos grandes pontos de impacto quando 
algum investidor analisa o negócio.
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optar pela remunera-
ção pontual, em vista 
que o trabalho desses 
profissionais pode ser 
periódico; 

	 •	Relação com investi-
dores - O cap table pre-
cisa ser visto e composto 
estrategicamente e, por 
isso, investidores devem 
ter sua participação 
calculada com base no 
valuation que colocaram, 
na quantidade de pesso-
as já inclusas, e no que 
cada ponta contribuirá 
para a operação e saúde 
do negócio, sem grandes 
garantias para quem en-
tra. 

Na participação de in-
vestidores e aceleradoras, 
é importante fazer contas, 
considerando o impacto de 
diluição na participação 
dos founders, para sobrar 
ações e equity para novas 
rodadas e talentos. Um 
cap table muito diluído, 
seja por equity crowd-
funding ou por múltiplas 
rodadas/anjos, pode não 
ser atraente para novos 
investimentos. 

Fonte e mais informações: 
(https://dilimatch.com/).

balança, pode surgir 
um sentimento de des-
motivação, afetando o 
andamento e sucesso 
da startup. É preciso 
lembrar, nessa conta, 
que o empreendedor é 
a estrela do show, que 
trabalha horas a fio, dia-
riamente, para manter o 
negócio caminhando. 

	 •	Colaboração da equi-
pe e terceiros - O cap 
table precisa ter, em sua 
participação societária, 
aqueles que agreguem 
dedicação e experiência 
em longo prazo, incluin-
do fundadores e time 

que investem capital 
intelectual e experiência 
desde os primeiros dias. 
Para demais profissio-
nais (consultores, pro-
fissionais de softwares, 
mentores, entre outros), 
é preciso considerar 
a importância de suas 
atividades no dia a dia 
da startup e seu tempo 
de contribuição.

  Daí, entender qual seria 
o salário equivalente ao 
praticado no mercado 
e, a partir daí, entender 
se vale a pena pagar em 
dinheiro ou em partici-
pação. Na maioria dos 

Cerca de 85,5% dos pais brasileiros não acreditam (ou 
acreditam parcialmente) que as escolas estão, de fato, pre-
paradas para atender e ensinar seus filhos com metodologias 
de educação online em razão da pandemia. Os impactos da 
brusca mudança na rotina de pais, alunos, educadores e 
instituições de ensino em todo o país foram medidos em um 
levantamento realizado pela Code7, empresa de softwares 
para comunicação entre marcas e consumidores. 

De acordo com a pesquisa - que ouviu 647 pessoas, sen-
do 450 pais que possuem um ou mais filhos matriculados 
em escolas públicas (55,44%) e privadas (44,56%) - as 
instituições de ensino obtiveram nota 6, em uma escala 
de 0 a 10, no quesito eficiência na comunicação com pais 
e estudantes. O WhatsApp foi apontado como o principal 
canal de diálogo com a escola, aparecendo em 54,66% 
das respostas. O levantamento mostrou que o volume de 
trabalho, no que tange à comunicação com os pais, au-
mentou para as secretarias das escolas, que não possuíam 
ferramentas apropriadas de atendimento para consolidar 
todos os canais de comunicação em um único portal. 

“Alguns colégios entrevistados relataram que sabem 
que o tempo de resposta é muito longo e está longe de 
ser satisfatório, mas, com a atual demanda, teriam que 
aumentar muito ou até mesmo dobrar o número de cola-
boradores para atender todos os pais de alunos”, explica 
Roberto Dariva, diretor geral da Code7. Quase 70% dos 
pais concordam com essa afirmação, porque somente 
31,61% acham que o tempo de resposta é ótimo, enquanto 
50,52% considera razoável e 12,69% ruim, além dos 5,18% 
que afirmaram que a escola não responde suas interações.

Com a pandemia, os canais de comunicação entre pais 
e escola também mudaram: mais de 40% dos pais estão 
satisfeitos com as formas de comunicação atuais, contudo 
quase 32% gostaria de se comunicar por WhatsApp. Ou-
tros 25,39% gostariam de usar aplicativos educacionais, 
enquanto a comunicação por voz ainda é desejada por mais 
de 20% dos entrevistados. O e-mail já é usado por 34,20% 
dos pais e responsáveis, com mais 13,47% reforçando que 
desejam utilizar esse canal.

O relatório da Code7 aponta também que, para 59,33% 

Maioria dos pais não acredita que escolas 
estão preparadas para ensino remoto

dos entrevistados, a escola poderia tornar a experiência 
do ensino a distância ainda melhor, oferecendo mais 
suporte aos pais sobre como gerenciar os filhos em casa 
com aulas online, enquanto 49,74% acreditam que a ex-
periência poderia ser aprimorada com a capacitação dos 
professores para aulas no ambiente digital. O documento 
reforça ainda os diferentes impactos que o ensino remoto 
trouxe de acordo com a classe social das famílias. 

“Observamos que as famílias com maior poder aquisitivo 
tiveram facilidade para se adaptar às aulas online porque 
proviam de celulares e computadores de qualidade. Po-
rém, as famílias com menor poder aquisitivo, novamente 
sofreram por não possuir os equipamentos necessários”, 
conclui Dariva. O estudo também traz as recomendações 
de especialistas no ensino a distância para as escolas 
aprimorarem os pontos negativos destacados pelos pais 
de alunos entrevistados.

A Code7 se disponibiliza a ajudar a sociedade e a edu-
cação no Brasil, e está disponibilizando uma consultoria 
gratuita de até duas horas para ajudar as escolas a en-
tenderem quais são seus desafios e quais estratégias usar 
para melhorar o atendimento aos os seus clientes. Saib a 
mais em (www.code7.com).

O WhatsApp foi apontado como o principal canal de diálogo 
com a escola.
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A crise econômica no 
Brasil, a desvalorização 
do real e a pandemia não 
foram suficientes para di-
minuir o apetite dos brasi-
leiros por casas em Miami. 
De acordo com a pesquisa 
da Associação Nacional de 
Corretores de Imóveis dos 
Estados Unidos, a Flórida 
é o destino preferido dos 
estrangeiros por 22% dos 
que compram casas no 
país  Os brasileiros fazem 
parte do top 10 das nacio-
nalidades nesse mercado, 
ocupando a 6ª posição, com 
3% do total – a China está 
em primeiro, com 12%. 
Desse total de brasileiros, 
a Flórida também é o prin-
cipal destino, com 49% da 
preferência. 

Mas, o que é que Miami 
tem? Segundo Victoria Mo-
lina, corretora de imóveis 
especialista em proprieda-
des de luxo, com mais de 
20 anos de experiência, 
atualmente trabalhando 
na imobiliária Douglas 
Elliman, a segunda maior 
corretora de imóveis resi-
denciais independente dos 
Estados Unidos em volume 
de vendas, “Miami reúne 
tudo o que os brasileiros 
mais gostam, com uma 
qualidade que não se vê em 
todos os lugares e a apenas 
algumas horas de voo”.

Além do clima agradável 
o ano todo, belas praias, 
restaurantes, bares, vida 
noturna e cultural intensas 
e estilo de vida mais rela-
xado, Victoria afirma que 
“a cidade e a região têm 
imóveis a preços mais aces-
síveis se comparados com 
outras regiões dos EUA, o 

que pode ser interessante 
tanto para moradia como 
para investimento, já que 
as taxas de vacância em 
Miami estão abaixo da mé-
dia nacional”. Outro ponto 
interessante, ressalta a 
especialista, é que o es-
tado da Flórida não cobra 
imposto de renda.

Outros dados mostram 
o potencial econômico 
da cidade: grande centro 
de moda e de cinema; a 
cidade mais internacional 
dos EUA - quase 50% da 
população é estrangeira e 
fala mais de 100 idiomas; 
lar de cerca de 1.200 em-
presas multinacionais de 
56 países diferentes; mais 
de 100 consulados e câ-
maras de comércio; quinta 
cidade dos EUA com maior 
ocupação hoteleira; cerca 
de 12 milhões de visitantes 
por ano, sendo 6 milhões 
deles estrangeiros; e quar-
to maior distrito escolar do 
país, com 5 faculdades e 
universidades, além de 3 
escolas de Direito.

“O mercado está se be-
neficiando da crescente 
migração interna de regi-
ões dos EUA com impostos 
mais altos”, explica Victo-
ria, que faz um importante 
alerta: “para aqueles que 
desejam ter uma casa 
apenas para férias em 
Miami, os vistos de mora-
dia e de trabalho não são 
necessários, porém, quem 
pretende se mudar para a 
cidade, é preciso consultar 
as exigências na embaixa-
da ou nos consulados dos 
EUA no Brasil”, afirma. Ou-
tras informações: (https://
cointelegraph.com.br/).

Brasil segue no 
radar do mercado 

imobiliário de Miami
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 12 a 14 de setembro de 20206

Vanessa Estela Kotovicz Rolon (*)

A terceira Revolução, que ocorreu em meados 
do século XX, trouxe a automação das máqui-
nas, o uso dos computadores, a internet e um 

prenúncio do que estava por vir: a “Quarta Revolu-
ção Industrial” que ocorreu na virada deste século, a 
digitalização e o mundo virtual, que estão colocando 
a humanidade em outro patamar de interação e de-
senvolvimento, pois as próprias máquinas poderão 
decidir a hora de aumentar ou reduzir a produção, 
de ligar ou desligar, ainda será possível aumentar o 
uso da capacidade, racionalizar a produção e reduzir 
o consumo de energia elétrica.

A partir da digitalização, toda a fábrica estará 
conectada, desde a produção até o sistema de lo-
gística e os departamentos de marketing e vendas. 
Não será mais necessário fazer uma programação, 
pois as próprias máquinas tomarão as decisões sobre 
qual melhor caminho a seguir. Máquinas conversarão 
com máquinas, com peças, com ferramentas e com 
seres humanos. 

Ao longo dos anos, a tecnologia permitiu às empre-
sas que passassem de produtoras para prestadoras 
de serviços, e a possibilidade de ocupar espaços de 
mercado, criar mercados inexistentes, empresas de ser-
viços surgiram para mostrar que há formas diferentes 
de ver as cadeias de valor, empresas que destruíram 
as cadeias de valor existentes e construíram novas, 
exemplos clássicos são o UBER e Airbnb.

Dentro desta dinâmica de rápidas transformações, 
há resistências de alguns profissionais que foram 
afetados diretamente por essas novas tecnologias, 
porém, apesar da resistência deles e algumas vezes 
da sociedade, devido a interesses de minorias, as 
empresas continuam inovando e quebrando para-

O mundo empresarial da Indústria 4.0 vem promovendo um impacto tão forte que esse movimento foi denominado como a “Quarta Revolução 
Industrial” impactando na gestão, que acabou sendo denominada de Gestão 4.0. Na primeira revolução que ocorreu no século XVIII, tivemos o 
advento das máquinas a vapor e do uso do carvão como combustível. Na segunda Revolução, que ocorreu na segunda metade do século XIX, a 

eletricidade foi a grande invenção, também causando uma grande transformação nos modos de produção. 

ATUALIZAÇÃO

Freepik

digmas, como é o caso do UBER que já opera carros 
autônomos na capital dos EUA, assim como a star-
tup ARGO, apoiada pela Wolkswagen e Ford que faz 
testes desde 2018. 

Elon Musk, CEO da TESLA, afirmou, durante a aber-
tura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial 
(WAIC), em Shanghai, que também está muito próximo 
de produzir carros completamente autônomos, nível 5 
FSD (Full Self Driven). Outros setores como o agrícola, 
que robotizam suas linhas de produção, aumentam a 
oferta de serviços online e respondem a cada demanda 
com inteligência artificial, como na pecuária que por 
meio de inseminação artificial aceleraram o ganho 
genético de bovinos.

O setor de Turismo e Transporte Aéreo estão atentos 
às mudanças tecnológicas e investem em novas expe-
riências de consumo, é o caso da empresa AZUL que 
investe em uma startup no vale do Silício para enviar 
óculos de realidade aumentada para seus clientes 
conhecerem lugares que pretendiam conhecer pre-
sencialmente.

O setor de Esporte tem vários exemplos, um deles 
é o óculos de natação inteligente, desenvolvido pela 
FORM, o dispositivo permite que atletas visualizem 
métricas de desempenho em realidade aumentada 
enquanto se movimentam na água. Enfim, a tecnologia 
avançou e alcançou todos os setores.

Para o consumidor, o principal impacto dessa revo-
lução tecnológica é a personalização dos produtos. 
Isso porque as máquinas receberão diretamente os 
pedidos ou as informações de comportamento do 
cliente e oferecerão o que ele quer.

Diante deste cenário tecnológico, virtual, de inteligên-
cia artificial, como fica a profissão de administrador?  
Não haverá mais o gestor dentro deste contexto da 
Revolução 4.0, considerando que boa parte da tomada 
de decisão será realizada por algoritmos?

Esse é ponto crucial para estes profissionais, a ne-
cessidade de desenvolver novas competências e habi-
lidades em um cenário que permitiu e tem permitido 
uma transformação ainda maior nas formas de dirigir 
as empresas, na competitividade dessas empresas no 
mercado e que inevitavelmente passa por mudanças no 
tipo de profissional necessário para fazer parte desse 
momento, portanto, o ponto principal é a mudança 
de papel do administrador e do tipo de tarefas que 
irá exercer.

Isso exigirá competências tais como: capacidade 
analítica e entender como as máquinas funcionam ou 
“pensam”. Sem esses dois pontos fica difícil participar 
desse Universo 4.0.

Nesse cenário de mudança, o papel do gestor terá 
que ser ressignificado, reciclado, reinventado, para 
que novas práticas e processos sejam implantados.

Outro aspecto que os administradores da Gestão 4.0 
não podem esquecer são os aspectos humanos das 
organizações. Muitas empresas globais enfrentam o 
dilema de destruir cidades inteiras ao robotizar suas 
linhas de produção. Criar estratégias para preparar os 
funcionários para essas transformações precisa fazer 
parte do trabalho dos líderes.

Deduz-se que diante da complexidade da tomada de 
decisão pelo gestor, a competência necessária passará 
pelo entendimento do algoritmo. Isso implica numa 
ampliação do conteúdo para campos de conhecimento 
que não existiam há anos atrás: IA, Machine Learning 
e algoritmos, para citar alguns, e a pensar em formas 
criativas de tornar negócios viáveis em um mundo 
onde a produção ocorre em esteiras inteiramente 
automatizadas e o que se entrega realmente são os 
serviços agregados.

Além de conhecimentos técnicos, saber compartilhar 
e viver em comunidades de aprendizado-ensino online 
(life long learning), ser empreendedor e resiliente, 
competências cada vez mais necessárias à Gestão 4.0.

(*) - É doutora em Administração e coordenadora do curso de Administração do 
Centro Universitário Internacional Uninter.

SUrge UM nOvO perfIL de AdMInISTrAdOr 
nO cOnTexTO dA IndúSTrIA 4.0
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A toda velocidade

Está claro - e bastante 
batido pela imprensa 
- a narrativa dos juros 
baixos nas economias 
maduras e mais 
recentemente, no Brasil

A Selic, na casa de 2%, 
vai forçar movimen-
tos nunca vistos. Na 

superfície destes, vemos a 
bolsa voltar a patamares pré-
crise, a despeito da Covid 
e das incertezas no curto 
prazo, relativas ao mercado. 
A confiança de empresários 
e gerentes em geral ainda 
não voltou, apesar dos 100 
mil pontos da B3. Os últimos 
acontecimentos de compras 
e ofertas agressivas de em-
presas listadas, demonstram 
a busca pelo controle do flu-
xo e estão menos pautados 
na clássica arbitragem de 
múltiplos de valor entre em-
presas listadas e não listadas. 

Quem pode, está tentando 
controlar o fluxo de qualquer 
forma. No lado das empresas 
não listadas, continuamos a 
perceber a dificuldade dos 
agentes financeiros mais 
tradicionais de ponderar a 
liberação de crédito com 
sobrepeso na análise clássi-
ca de balanço patrimonial, 
subestimando a análise do 
modelo de negócios e a 
capacidade do time gestor. 
Ainda que reconheçamos 
a beleza e a dificuldade de 
se emprestar às Pequenas 
e Médias Empresas (PME) 
com base em critérios mais 
abrangentes, entendemos 
que o modelo mais tradicio-
nal de liberar dinheiro, ainda 
vai preponderar e deixará 
órfã boa parte do mercado 
por algum tempo. 

Sairão na frente os fundos 
e agentes que tiverem a 
competência e método para 
escalar uma nova forma de 
análise. Talvez a combinação 
de operadores de empresa 
experientes aliados à análise 
de crédito seja a solução no 

médio prazo. O Fundo de 
Investimento em Direitos 
Creditórios, o chamado 
FIDC, está se multiplicando 
para o benefício da economia 
real. E ainda existe muito 
espaço para crescer no mal 
explorado nicho de PME e 
de empresas em situações 
pontuais de estresse, sem 
falar na área de Fundos de 
Situações Especiais (Special 
Situations no jargão inglês). 

A briga pelo processo de 
originação vai acontecer nos 
anos vindouros e veremos as 
taxas de juros cair substan-
cialmente aos tomadores de 
crédito. Bom para as empre-
sas, uma vez que elas terão 
mais chance de sucesso, 
lucratividade, longevidade e 
de acesso a juros que caibam 
no seu orçamento. Apesar da 
queda da Selic, as taxas de 
crédito disponíveis à PME 
estão na casa de sete vezes 
a Selic para uma vasta gama 
de empresas no Brasil. 

Há que desconsiderar os 
movimentos recentes de 
produtos com subsídio de 
governo que ficam em torno 
de 10%. Mas a demanda aqui 
é infinita e o capital, finito. 
O lucro bruto das empresas 
PME situa-se, em média, em 
torno de 10 a 15% ao ano, 
isso sem considerar necessi-
dades de giro e investimento 
que afetam o caixa líquido no 
fim do dia. Aos sobreviventes 
da Covid, haverá uma onda 
de consolidação de empresas 
e oportunidades de cresci-
mento. 

Veremos empresas, agen-
tes econômicos e plata-
formas de tecnologia se 
amalgamarem de forma 
cada vez mais intrincada nos 
próximos anos. A velocidade 
com que as peças estão se 
mexendo no tabuleiro da 
economia brasileira é sur-
preendente.

 
(*) - Engenheiro pela PUC, 

tem MBA em Finanças (COPPEAD) e 
é sócio da Auddas. 

Marco França (*)
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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

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

Barack Obama e Joe Biden foram 
alvos de um golpe em redes sociais. 
Suas contas verificadas no Twitter 
foram usadas por hackers que pe-
diam aos seguidores doações para o 
combate à Covid-19. 

Na conta de Obama, por exemplo, 
a mensagem era: “Estou devolvendo 
dinheiro à minha comunidade devido 
à Covid-19! Todo bitcoin enviado para 
o endereço abaixo será devolvido em 
dobro. Se você enviar US $ 1.000, 
receberá US $ 2.000!”. Na ocasião, o 
Twitter emitiu uma nota dizendo ter 
detectado o que eles acreditam ser 
um ataque coordenado de engenharia 
social.

Mas, o que exatamente é engenha-
ria social? A resposta é simples: é a 
manipulação psicológica da mente 
das pessoas na tentativa de influen-
ciá-las na divulgação de informações 
confidenciais. Isto pode acontecer 
tantos com contas de pessoas físicas 
quanto jurídicas. 

“Um invasor trabalhará diligente-
mente para ganhar a confiança do 
usuário, a fim de obter acesso a in-
formações ou a um sistema, e o fará 
fornecendo informações falsas”, ex-
plica o chefe de pesquisa e desenvol-
vimento da DigiCert, Avesta Hojjati. 
Nesse tipo de ataque, o criminoso age 
como um usuário válido do sistema ou 
como um funcionário, assim obtém 
dados valiosos de desktops, lixeiras 
e sistemas de PCs. 

O invasor pode se passar por fun-
cionário do suporte técnico tercei-
rizado a fim de obter fácil acesso às 
informações que está procurando. 
Também é comum que ele finja ser 
uma pessoa autorizada válida com 
acesso total a um sistema ou in-
formações. “O hacker se apresenta 
como a pessoa autorizada e incentiva 
terceiros a compartilhar detalhes 
confidenciais ou a invadir o sistema, 
acessando dados sigilosos” completa  
Avesta. 

Assustador, né? Só que a boa notícia 

Como evitar ameaças de 
engenharia social nas empresas

Engenharia social é a manipulação psicológica da mente das pessoas, na tentativa de influenciá-las na 
divulgação de informações confidenciais

é que é possível proteger sua empresa 
de ataques de engenharia social. Veja 
como fazer isto:
 1) Crie um treinamento eficaz 

sobre políticas de segurança 
- A maioria das políticas de se-
gurança são documentos ocul-
tos dos usuários corporativos. 
Geralmente é um documento 
assinado no primeiro dia de 
trabalho e raramente discutido 
novamente. 

  Educar os usuários sobre 
práticas de segurança precisa 
ser mais do que uma etapa na 
orientação dos funcionários ou 
um item da lista de verificação. 
Tente repassar as orientações 
constantemente, de modo que 
os funcionários saibam tudo de 
cor. O conhecimento é uma das 
armas mais eficazes contra os 
ataques.

 2) Compartilhe exemplos de 
casos reais - Mostrar para 
sua equipe casos reais de en-
genharia social pode ajudar a 
conscientizar o usuário sobre o 
que o ataque representa para os 
dados da empresa. Ao conhecer 
exemplos reais, os usuários 
conseguem identificar melhor 
qualquer tentativa de golpe e, 
desta maneira, tomar as medi-

das necessárias para evitar o 
dano. 

 3) Implemente autenticação 
multifator para pessoas e 
processos - É essencial que os 
administradores corporativos 
ofereçam suporte aos usuários 
com os processos certos a fim de 
proteger informações. A adição 
de camadas de proteção à segu-
rança de dados corporativos pode 
garantir que os dados permane-
çam seguros, mesmo quando 
alguns dos elementos da diretiva 
de segurança são quebrados.

A autenticação multifator é a chave 
para ajudar as empresas a manter 
as informações fora do alcance de 
cibercriminosos. Os administradores 
podem usar a autenticação multi-
fatorial para adicionar restrições e 
acessar os dados mais confidenciais 
dos recursos da rede. 

Se um usuário puder acessar um 
sistema, mas o sistema exigir que 
os usuários verificados tenham um 
token ou certificado para acessar os 
dados, as empresas permanecerão 
seguras - mesmo contra ataques de 
engenharia social.

 
(*) - É chefe de P&D da DigiCert, onde gerencia 

o desenvolvimento avançado de produtos de 
segurança cibernética (www.digicert.com).
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Engenharia social é a manipulação psicológica da mente 
das pessoas na tentativa de influenciá-las.


