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Embora a adaptação ao trabalho remoto tenha sido rápida, a maioria 
das empresas declara que ainda não possui uma política estruturada para 
mesclar a prática junto ao trabalho presencial, revela pesquisa realizada pela 
JLL. O levantamento foi realizado com 134 organizações de 22 segmentos 
entre os meses de maio e junho de 2020. Mais de 47% das companhias 
ouvidas declaram ter adotado completamente o trabalho remoto durante 
a pandemia, tendo se adaptado facilmente. Contudo, ao mesmo tempo, 
52% relatam ainda não terem uma política estruturada de home office, 
em que são oferecidos recursos e subsídio financeiro para organizar um 
ambiente apropriado a essa modalidade.   

Não estruturaram políticas de home office

Em meio à crise do novo Coronavírus, o Sebrae está elaborando alguns 
protocolos para orientar alguns setores de como proceder nesse período 
para proteger tanto funcionários como clientes. Um deles é o segmento 
de automotivos que, assim como os demais, deve adotar sempre a regra 
básica, que é usar o álcool 70% para higienização das mãos e solas do 
sapato, além do borrifador ou tapete com desinfetante. A crise causada 
pela doença mudou a dinâmica das grandes cidades, fechou escolas, trouxe 
a necessidade do trabalho remoto e parou a economia do país.   

Setor automotivo deve cuidar da segurança

De acordo com o estudo sobre os impactos da Covid-19 nas empresas, 
do IBGE, a pandemia provocou o fechamento de 522,7 mil empresas, o que 
representa 39,4% de um total de 1,3 milhão que encerraram suas atividades 
na primeira quinzena de junho. Os setores mais atingidos, foram: serviços, 
com 258,5 mil (49,5%); comércio, com 192 mil (36,7%); construção, com 
38,4 mil (7,4%); e indústria, com 33,7 mil (6,4%). Entenda como algumas 
empresas que atuam em alguns destes setores estão lidando com os im-
pactos do atual cenário.   

Lidar com a transformação digital 
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Negócios em Pauta

Prêmio Não Aceito Corrupção
Uma iniciativa conjunta entre o Instituto Não Aceito Cor-

rupção e o Instituto Jatobás, o prêmio é um concurso cultural 
destinado a estudantes universitários de graduação e pós 
que busca contribuir para a sensibilização, mobilização e 
divulgação dos conceitos relacionados ao tema do combate 
à corrupção, por meio do estímulo ao desenvolvimento e 
reconhecimento de projetos acadêmicos, aplicativos e peças 
de comunicação. Podem participar, individualmente ou 
em equipes com até três integrantes, estudantes maiores 
de 18 anos. A participação de professores será por meio 
da orientação das equipes inscritas. Mais informações e 
regulamento: (www.premionaoaceitocorrupcao.com.br).  
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News@TI

Liberdade econômica em debate

@Acontece hoje (18), às 10h, um debate sobre liberdade 
econômica, ambiente de negócios, instituições, ordem 

de acesso e desenvolvimento, promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Concorrência e Inovação – IBCI, em parceria 
com o Núcleo de Estudos de Concorrência e Inovação da 
PUC-SP e o Grupo de Estudos de Direito e Inovação da USP, 
contando com a participação de Orlando Silva, professor 
da UFSC e pré-candidato à prefeitura de Florianópolis, em 
seu último compromisso acadêmico antes da campanha 
eleitoral. O webinar contará com a participação também de 
André Santa Cruz, Anna Faria, Anne Caroline Nascimento, 
Eduardo Gaban e Aluísio Miele. O evento é gratuito e pode 
ser acompanhado pela web no www.youtube.com/ibcibr.  
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A Tray, unidade de e-commerce da 
Locaweb, com soluções exclusivas e 
integração com marketplaces, alavanca 
as vendas dos empreendedores nos 
negócios digitais.

Mas, além de um e-commerce bem estrutu-
rado, é fundamental saber administrar as 

vendas pela internet. Por isso, Pedro Henrique 
Sobral, coordenador de marketing digital da 
Tray, separou cinco dicas para resultados mais 
eficientes na gestão online. Confira: 

1. Principais ferramentas para a gestão 
de vendas online - O empreendedor que deseja 
começar a vender online deve atentar-se ao uso 
de algumas ferramentas, a primeira delas é a 
plataforma de e-commerce escolhida. Esse, sem 
dúvida, será o core business da operação digital, pois 
permitirá a gestão não só das vendas, mas também 
de todos os processos essenciais para que a loja 
virtual funcione corretamente e se mantenha ativa. 

Sendo assim, é interessante escolher uma 
solução que oferece benefícios completos, como 
integração com marketplaces, ferramentas e 
apps que podem complementar o ecossistema 
de vendas. Essas características dispensam a 
contratação de um hub de integração, diminuin-
do custos e otimizando lucro. Após, se certificar 
de ter explorado todos os benefícios e recursos 
do serviço digital contratado, o lojista deve 
recorrer a um bom ERP (Sistema Integrado de 
Gestão Operacional). 

A ferramenta deverá ser integrada à loja vir-
tual auxiliando na na emissão de notas fiscais, 
integrando a loja física com a virtual, além de 
otimizar processos operacionais. Também é 
importante pensar em bons intermediadores de 
pagamentos que irão garantir a aprovação dos 
pedidos, pagamento e recebimento dos valores 
transacionados dando segurança tanto para o 
vendedor como para o comprador. 

Para aumentar a taxa de conversão e ainda 
garantir uma boa experiência para o cliente, o 
empreendedor digital deverá contar com uma 
boa ferramenta de frete e envio, pois por meio 
dela será possível conseguir descontos em 
determinadas negociações, e principalmente 
garantir que o produto chegue ao cliente final, 
com qualidade satisfação na entrega. 

Gestão de vendas pela internet: 
ferramentas que vão fazer a diferença 

2. Ferramentas - Cada uma delas pode 
ser configurada em momentos diferentes da 
operação ou nível de vendas do lojista, mas o 
interessante é trabalhar de forma simultânea. 
Imagine uma máquina com várias engrenagens, 
se uma não funcionar direito, todas as demais 
podem ser prejudicadas. 

Essencialmente, a plataforma de e-commer-
ce, o ERP, o intermediador de pagamentos e 
frete/envio devem ser configurados antes de 
inaugurar a loja, após a publicação na internet, 
as ferramentas de marketing serão o combus-
tível da máquina. 

3. Vantagens lojas virtuais - As vendas 
pelo e-commerce permitem a utilização de 
diversas ferramentas que podem otimizar as 
vendas, por isso, o lojista, ao optar por uma 
plataforma integrada, garantirá o sucesso 
em sua gestão. Conforme ele evoluir em suas 
vendas e for adquirindo expertise no mer-
cado, poderá implementar mais ferramentas 
em seu e-commerce e, com tantas opções 
disponíveis, ter tudo isso integrado em um 
único painel, facilitando a gestão, além de 
minimizar falhas ou erros que podem gerar 
prejuízo financeiro. 

4. Transformando um negócio offline 
- Em muitos casos as vendas no varejo físico 
ficavam limitadas apenas à cidade do lojista, 
porém no e-commerce ele abre as portas 
para vender em todo Brasil. Mas uma dica 
que compartilho com os empreendedores 
iniciantes que estão migrando do físico para 
o virtual é focar na divulgação da loja online 
onde ele já é conhecido. 

Por exemplo, na cidade em que ele atua e 
para alcançar esse público específico de forma 
efetiva, pode-se utilizar o Facebook Ads e Ins-
tagram Ads, criando campanhas direcionadas 
e segmentadas para o público certo. Logo, o 
empreendedor terá menos custos com frete, 
dará mais credibilidade ao e-commerce recém-
-criado e começará a ter mais prática no uso 
das ferramentas. 

5. Vendas online podem auxiliar PMEs 
- Neste período de pandemia, vender online 
é praticamente a única opção, pois a internet 
ganhou mais presença na rotina das pessoas, 
o que possibilita alcançar um número maior de 
possíveis clientes. 

Além disso, o e-commerce não é apenas a 
solução a curto prazo, mas sim a solução a médio 
e longo prazo, pois quando o isolamento social 
acabar as pessoas continuarão propensas a 
comprar pela internet, ou seja, as vendas online 
que já se popularizaram antes da pandemia, 
vão ganhar mais força no pós-pandemia. Nesse 
contexto, há várias lojas que vendiam apenas 
por whatsApp e que tiveram que adotar uma 
plataforma de e-commerce para conseguir 
gerenciar as vendas online. 

O PME deve estar atento ao processo 
logístico, pois é quem determinará o tempo 
de entrega, garantirá que o produto chegue 
em perfeito estado e proporcionará uma boa 
experiência de compra ao cliente e fidelização 
nas vendas futuras. 

Fonte e mais informações, acesse: 
(www.tray.com.br).

MAIS vIvO DO QuE NuNCA

NA ERA DO 
PODCAST, 
AS RáDIOS 
GANhAM 
FORçA E O 
FuTuRO ESTá 
GARANTIDO
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Agendamento no Poupatempo
Com o retorno dos atendimentos 

presenciais, o Poupatempo alerta aos 
usuários para que acessem os canais 
oficiais do programa – o portal (www.
poupatempo.sp.gov.br) e o aplicativo 
Poupatempo Digital - para obter infor-
mações e agendar serviços nos postos. 
Após o fechamento temporário das 
unidades, por conta da pandemia, o 
Poupatempo retomou os atendimentos 
presenciais de forma gradual, com 
a adoção de medidas preventivas e 
protocolos sanitários.  

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/na-era-do-podcast-as-radios-ganham-forca-e-o-futuro-esta-garantido/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-18-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/de-olho-na-eleicao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/setor-automotivo-tambem-tem-de-cuidar-da-seguranca-por-causa-do-coronavirus/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/empresas-ainda-nao-estruturaram-politicas-de-home-office-apesar-de-adesao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-as-empresas-estao-lidando-com-a-transformacao-digital-acelerada-pela-pandemia/
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News@TI
Startup brasileira lança assistente corporativo

@A startup Mr Turing criou o Alan, assistente corporativo inteligen-
te. Ele agiliza a gestão do conhecimento para operar melhorias 

em processos e sistemas, aumentar a produtividade e, principalmente, 
trazer mais inteligência para o negócio, de tal maneira que as empresas 
saiam mais rápido e mais fortes da crise. Utilizando algoritimos de 
inteligência artificial, o Alan aprende sozinho, interpreta, contex-
tualiza e sintetiza milhares de informações em poucos segundos. 
Além disso, não há necessidade de equipe de TI para implantá-lo e 
o usuário não precisa cadastrar perguntas, respostas e nem aprender 
linhas de código. Basta integrá-lo a uma base de dados que pode ser 
composta por PDF´s, e-mails, documentos ou até mesmo planilhas 
(www.misterturing.com).

Coluna do Heródoto

O povo está  de olho no 
preço dos produtos dos 
supermercados. 

Há uma forte pressão 
sobre os produtores 
e varejistas acusados 

e se aproveitar do momento 
e faturar em cima da procura 
por alimentos da cesta bá-
sica. Arroz, feijão e óleo de 
cozinha são eleitos os vilões 
do orçamento doméstico, 
especialmente em um ano 
em que muitos perdem os 
empregos por causa da crise 
vivida pelo Brasil. 

Há uma atmosfera geral 
de se formar grupos que 
apoiem o presidente. Es-
pontaneamente as pessoas 
se articulam para resistir ao 
que os economistas insistem 
em afirmar que há uma tal 
de lei da oferta e da procura 
que determinam os preços 
nas gôndolas dos  super-
mercados. Há um debate no 
meio político e acadêmico  
se o presidente deve ou 
não intervir na economia 
em nome dos mais pobres e 
da eleição que se aproxima. 

Os ventos do liberalismo 
parecem que  se tornaram 
obstáculos aos que defen-
dem uma mudança estru-
tural na economia do pais, 
com menos participação do 
Estado na condução dos ru-
mos da economia. Advogam  
o liberalismo econômico, 
ou seja que os preços se 
ajustem por si mesmos, de 
acordo com as regras do 
mercado como ocorre em 
outras democracias capita-
listas e liberais do mundo. 

A esquerda vê uma rara 
oportunidade de cavalgar 
na insatisfação popular e 
defender maior participa-
ção do Estado na economia. 
É totalmente contra a tese 
do Estado mínimo, que uma 
vez ou outra é defendida 
abertamente por setores da 
direita. É verdade que fazem 
isso de forma avergonhada, 
afinal, também vão disputar 
as eleições e não querem 
perder postos nem o poder. 

Nunca fica claro que tipo 
de economia o governo quer 
para o Brasil. Preços, infla-
ção, desemprego e aumento 
de salários são fatores que 
pesam em qualquer regime 
aberto no mundo. Por que 
não pesariam no Brasil? 
Fala-se  em intervenção do 
Estado na produção e nos 
supermercados como uma 
forma de impedir a esca-
lada de preços e os mais 
radicais identificam os “tu-
barões”, que monopolizam 
os produtos em toda a sua 
cadeia, do produtor rural 
à sacola do consumidor, e 

juntam grandes fortunas 
com intermediações. 

São os atravessadores na 
linguagem popular. Para 
se contrapor a isso apenas 
o Estado tem forças sufi-
cientes, ainda que a maioria 
dos ministros e do próprio 
Congresso Nacional se auto 
intitulem partidários da eco-
nomia de mercado. Mas até 
que ponto o que funciona 
em outros países ocidentais, 
necessariamente, funcio-
naria no Brasil? A América 
Latina tem vários exemplos 
de nações com forte partici-
pação do governo nos tratos 
econômicos. 

O ministro da economia 
é alvo da atenção de to-
dos. Apoiado pela direita, 
criticado pela esquerda 
está cada vez mais frágil. O 
regime adotado no Brasil 
é o presidencialismo e por 
isso a decisão final está nas 
mãos do chefe do executivo. 
Ele nomeia e demite quem 
quiser, uma vez que o cargo 
de ministro é dele, diz a 
constituição. 

Cogita-se a oficialização 
de fiscais dos preços no va-
rejo, que munidos de tabelas 
divulgadas pelo ministério 
da agricultura, iriam aos 
supermercados e, se iden-
tificassem alta dos produtos 
da chamada cesta básica, 
chamariam a polícia. Isto 
se torna realidade quando 
alguns estabelecimentos 
são fechados e os gerentes 
presos e indiciados em 
crime contra a economia 
popular. 

Com uma eleição  pela 
frente, mais uma vez, se em-
purra a adoção de medidas 
impopulares para frente, 
como a redução dos gastos 
das gigantescas máquinas 
públicas federal, estadual 
e municipal. O ministro da 
economia Dilson Funaro 
apresenta o Plano Cruzado, 
apoiado pelo presidente 
José Sarney, como a espada 
para combater o aumento 
dos preços com tabelamen-
to e os especuladores res-
ponsáveis pela desgraça dos 
mais pobres. Foi aprovado 
pela Câmara e no senado só 
tem um único voto  contra. 

Os populares se identi-
ficam com os “Fiscais do 
Sarney”. E o partido dele, 
PMDB, elege mais da me-
tade dos deputados, e a 
maioria dos governadores. 
É um sucesso político. Um 
estelionato eleitoral dizem 
umas poucas vozes. 

O Plano tem o apoio da 
esquerda e da direita e dura 
apenas um ano. 

 
(*) - É ancora do Jornal da Record 

News em multiplataforma 
(herodoto.com.br).
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O impacto da transformação 
cultural sobre a área fiscal

Régis Lima (*)

O debate por dentro do avanço 
tecnológico costuma centralizar 
o foco nos benefícios técnicos 

obtidos através da máquina. Não há 
nada de errado com essa proposta, 
pelo contrário, é importante indicar 
com clareza as reais contribuições da 
inovação para a realidade das empre-
sas nacionais. No entanto, para que os 
resultados obtidos sejam proveitosos e 
favoráveis ao crescimento do negócio 
em sua totalidade, a discussão deve se 
estender à participação dos profissio-
nais nesse cenário.

O processo é amplo e demanda um 
planejamento estratégico condizente 
com as particularidades apresentadas 
por cada organização. Nesse sentido, o 
setor fiscal serve como um parâmetro 
relevante na medida em que representa 
um braço operacional decisivo para 
a saúde financeira e a eficiência das 
atividades. Entre tantas novidades e 
conceitos voltados para a inovação 
empresarial, os dados assumem uma 
função primordial nos dias de hoje, 
representando outro componente in-
dispensável para a abordagem do tema.

Como o líder encabeça a 
transformação?

Uma mudança completa no sistema 
de trabalho proporcionado aos profis-
sionais não é realizada da noite para 
o dia. Antes de qualquer coisa, o líder 
deve se perguntar sobre o que está ou 
não funcionando na cultura organiza-
cional estabelecida, passando por pon-
tos acerca da comunicação, manuseio 
de dados e até mesmo atributos de ética 
e transparência. Com essa avaliação 
de valores culturais e a identificação 
de possíveis lacunas, torna-se muito 
mais simples o processo de inserção da 
tecnologia em setores mais carentes, 
sempre sob o pretexto da harmonia 
entre as pessoas envolvidas.

O exemplo precisa ter início nas 
figuras de liderança da empresa que 
deseja abraçar a transformação digital 
sem desconsiderar a participação hu-
mana. É por meio da conscientização 
de diretores e colaboradores que essa 
transição será realizada de forma gra-
dual, sem forçar uma situação ainda 
imatura em termos operacionais.

Mudança no mindset é inevitável
Com os profissionais conscientes do 

sionalmente pode ser deixado de lado 
por empresas cuja especialização com 
assuntos fiscais é mínima ou quase nula. 
Opções de outsourcing, considerando 
o prestígio do BPO e sua abrangência, 
são capazes de pavimentar um caminho 
seguro e em harmonia com as atualiza-
ções de um quadro fiscal em constante 
mudança.

A inovação existe e está à disposição 
do empresariado. Com a Lei Geral de 
Proteção dos Dados (LGPD) entrando 
em vigor, a preservação das informa-
ções armazenadas pelas organizações 
ganha tons de obrigatoriedade, exi-
gindo uma resposta tecnológica que 
priorize a integridade dos dados. Esse, 
talvez, seja um dos momentos mais 
importantes no quesito de amadure-
cimento fiscal da legislação brasileira. 

No fim das contas, discutir a trans-
formação cultural das companhias é o 
mesmo que destrinchar o real impacto 
da tecnologia sobre os profissionais e 
seus hábitos de trabalho. A coexistência 
é um objetivo alcançável e pode ser 
benéfica para o negócio como um todo, 
se aplicada com seriedade e dedicação 
pelos responsáveis por introduzir a 
digitalização no ambiente empresarial.

Qual é a sua opinião sobre a transfor-
mação cultural e sua influência sobre 
a área fiscal?

(*) É Diretor Executivo e de Operações na Lumen IT. 
Possui mais de 20 anos de experiência em Gestão 

de Equipes e atuação em cargos executivos de 
empresas nacionais e multinacionais 

do mercado de TI.

Com a inserção de novas tecnologias no ambiente fiscal das empresas, é necessário redirecionar as 
atenções para o papel humano e seu comportamento quanto à presença da inovação no cotidiano de 
trabalho

Freepik

que precisa ser aprimorado a fim de 
facilitar a implantação de mudanças no 
método de trabalho, lidar com as ferra-
mentas e os insumos produzidos pela 
tecnologia será um hábito comum e de 
alta assimilação. Os ganhos produtivos 
são variados e apontam para a obtenção 
de uma estabilidade fiscal consolidada, 
sem brechas para falhas manuais e erros 
críticos. A transformação cultural pode 
ser entendida como uma orientação 
comportamental em harmonia com o 
que se espera de organizações inseridas 
no contexto digital. Em resumo, trata-se 
da sustentação de uma governança forte 
e bem estruturada, capaz de abraçar as 
soluções escolhidas pelo gestor.

Finalmente, com esse aspecto 
subjetivo exercitado internamente 
e institucionalizado como uma nova 
política de gestão, a recepção à imple-
mentação tecnológica será compatível 
com a utilização analítica dos materiais 
extraídos sob o auxílio da automatiza-
ção. Uma cultura orientada à inovação 
precisa conceder liberdade e autonomia 
para que as equipes tomem decisões e 
pensem fora de uma zona de conforto 
pouco produtiva. Dessa vez, com a 
máquina oferecendo o respaldo técnico 
desejado.

Nova realidade dos dados e o papel 
da inovação

Na prática, como a transformação 
cultural se relaciona com a área fiscal? 
Olhando para o mercado, existem inú-
meras alternativas operacionais para 
se fortalecer um segmento que oca-

A inovação por si só é uma fortaleza e 
multiplica seu valor quando feita de forma 
constante. Muitas empresas perceberam 
neste período de pandemia que, caso 
tivessem processos contínuos de inova-
ção, estariam melhores preparadas para 
enfrentar a crise atual.

Algumas empresas ainda não iniciaram 
seu processo de inovação, deixando de 
lado os benefícios concretos. A chave não 
é congelar, mas sim colocar em movimento 
e tomar decisões para provocar a inova-
ção na organização de forma orgânica, 
horizontal, multidisciplinar e sistemática.

A principal mudança que ocorre é 
social. O novo normal terá novos hábitos 
de consumo e organizacionais. O home 
office definitivamente adquire um novo 
status no mundo pós-pandêmico e este 
cenário está forçando a mudança nos 
modelos de negócios de muitas empresas. 
Embora a atenção pessoal continue a ser 
fundamental e insubstituível, começará 
uma nova etapa, muito mais globalizada, 
cuja tecnologia, comunicação e cultura 
de inovação terão papéis ainda mais 
relevantes.

Sob essa premissa, o foco deve ser 
promover a inovação interna, transfor-

mar a cultura organizacional e aprender 
a trabalhar em ecossistemas dinâmicos, 
confiáveis e que acelerem os processos 
por meio da inovação aberta com empre-
endedores e outras organizações. Sem 
dúvida, essas ações representarão um 
grande diferencial.

Para que a inovação tenha um verda-
deiro impacto nos negócios e na transfor-
mação digital é necessário democratizar 
a inovação interna. Ou seja, empoderar 
os colaboradores, transformando-os em 
empreendedores internos por meio de me-
canismos para incentivar, recompensar, 
compartilhar e estimular. Neste modelo, 
denominado intraempreendedorismo, 
cria-se um ambiente que incentiva a par-
ticipação dos colaboradores no processo 
de inovação.

Caminhamos para uma nova etapa da 
Economia Digital com ecossistemas de 
valores nos quais o trabalho colaborati-
vo entre empresas e empreendedores é 
essencial. O futuro está totalmente digi-
talizado e com cadeias de suprimentos 
integradas de ponta a ponta.

Enquanto caminhamos para um novo 
mundo pós-pandêmico, com novas formas 
de relacionamento proporcionadas pela 

tecnologia, o contato humano não será 
substituído. A tecnologia está nos mos-
trando que é uma excelente alternativa 
neste contexto e que pode nos ajudar a 
construir novas formas de trabalho.

Em muitos casos, está democratizando 
a comunicação. Veja, por exemplo, nas 
reuniões virtuais. Agora estamos todos 
em pé de igualdade, independentemente 
de onde nos conectamos. Além disso, 
esta crise está mudando o paradigma do 
contato pessoal e as habilidades “soft”, 
como a empatia a distância, serão cada 
vez mais importantes.

Ainda temos tempo para reverter os 
danos ao meio ambiente e evitar erros 
pré-Covid, viver em harmonia com a 
natureza e o descanso do ser humano é 
obrigatório no novo normal. O novo normal 
é um mundo onde a inovação precisa ser 
sustentável, sempre com um propósito 
que constitua o meio para impulsionar as 
empresas para a prosperidade, com um 
compromisso solidário e com a qualidade 
de vida das suas comunidades.

(Fonte: Maximiliano Cortés é Chief Operation 
Officer da Parabolt, uma divisão da Globant 
dedicada à inovação e desenvolvimento de 

software).

Inovação aberta, essencial para 
a sobrevivência empresarial pós-Covid



A insegurança alimentar 
grave, em que as pessoas 
relataram chegar a passar 
fome, atingiu 4,6% dos 
domicílios brasileiros, o 
equivalente a 3,1 milhões 
de lares, em 2017-2018. 
Esse percentual significa 
que 10,3 milhões de pessoas 
residem em domicílios nessa 
situação, sendo 7,7 milhões 
moradores na área urbana 
e 2,6 milhões na rural. Os 
dados constam da pesquisa 
divulgada ontem (17) pelo 
IBGE. A insegurança grave 
aparece quando os mora-
dores passaram por priva-
ção severa no consumo de 
alimentos, podendo chegar 
à fome.

Em 2017-2018, dos 68,9 
milhões de domicílios no 
Brasil, 36,7%, o equivalen-
te a 25,3 milhões de lares, 
estavam com algum grau 
de insegurança alimentar: 
leve (24%, ou 16,4 milhões), 
moderada (8,1%, ou 5,6 
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D - Virtual de Idiomas
A maior rede de idiomas do planeta acaba de abrir matrículas para o 
novo Wizard On Virtual School, uma plataforma de ensino digital que 
não oferece apenas aulas online, mas sim uma inédita experiência de 
uma escola 100% virtual, com diversas formas de interação a distância 
entre alunos e professores por meio de novos recursos de aprendizagem. 
Diferentemente de outros serviços de ingles online, os alunos do Wizard 
On terão sua própria turma e seus colegas, aprendendo com professor 
dedicado em duas aulas ao vivo por semana, assim como acontece nas 
escolas físicas, porém agora de qualquer lugar. A modalidade de ensino 
oferece ainda um assistente pessoal de estudo dotado de inteligência 
artificial, o Wiz.me (https://ensino.wizard.com.br/). 

E - Presenciais e Remotos
Enquanto empresas precisam conter gastos para evitar ao máximo 
as demissões de funcionários, outras seguem na contramão da crise, 
buscando contratar cada vez mais profissionais qualificados. É o caso 
da gigante da tecnologia Pitang Agile IT. A empresa pernambucana, 
referência no Nordeste, conta atualmente com mais de 40 vagas em 
aberto. Oportunidades são para profissionais da área de TI que moram 
em todo o país. São vagas para trabalhos presenciais, em Recife e São 
Paulo, e também para os serviços remotos, nos quais os contratados 
não precisarão sair de casa para desempenhar as suas funções. As vagas 
são para Desenvolvedor de Back End, Cloud Architect, Desenvolvedor 
Node Sênior, Front End Junior, Engenheiro de testes, entre outros. Para 
conferir e enviar o currículo, acesse o link (https://pitang.solides.jobs/).

F - Cadeias de Suprimento
Estão abertas as inscrições para o XVIII Prêmio Abralog de Logística, 
considerado o mais tradicional e importante do setor. A premiação 
objetiva reconhecer profissionais e empresas que se destacaram 
por encontrar soluções em projetos para as cadeias de suprimento, 
sejam prestadoras de serviços logísticos, ou usuárias dessa ativi-
dade. Estudantes dos níveis técnico, superior e de pós-graduação 
também podem participar. Enfim, todo o ambiente da logística. São 
sete as categorias que compõem o Prêmio: Automação e tecnologia 
da informação; Colaboração e parcerias em logística; Estudante de 
logística; Logística 4.0, tecnologias disruptivas e e-business; Sistemas 
de movimentação, armazenagem e embalagem; Multimodalidade; e 
Sustentabilidade e mobilidade urbana. Mais informações e inscrições: 
(www.abralog.com.br).

A - Olimpíada de Emprendedorismo
A Universidade Federal de Goiás, por meio de Centro de Empreende-
dorismo e Incubação(CEI/UFG), está com inscrições abertas para a 
7ª OEU - Sétima Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, que 
será realizada de forma totalmente virtual. Oportunidade para mostrar 
talentos, inovar e ainda receber prêmios. Alunos de graduação e pós-
graduação, matriculados regularmente em instituição de ensino superior 
público ou privado, de qualquer região do Brasil, poderão se inscrever 
até o dia 22 (terça-feira), exclusivamente pelo formulário eletrônico, 
disponível no site (www.cei.ufg.br), onde os interessados terão acesso 
também ao edital, com as regras do desafio.

B - Cartas de Incentivo
Para agradecer e motivar profissionais de saúde pelo trabalho desenvol-
vido neste momento de pandemia, alunos do Colégio Marista Arquidio-
cesano, em São Paulo, escreveram cartas para as equipes dos hospitais 
Cruz Azul, Beneficência Portuguesa e Hospital Municipal Vereador José 
Storopolli. As cartas, escritas pelos estudantes do 5º ano do Ensino Fun-
damental/Anos Iniciais, levam palavras de encorajamento, solidariedade, 
amor, fé e incentivo para que os profissionais e os pacientes sintam-se 
acolhidos em um momento de dedicação ao trabalho e de cuidados com 
a saúde. As cartas solidárias devem ser entregues para os profissionais 
nas próximas semanas. A prática pedagógica promove o diálogo e o 
protagonismo, permitindo entender as necessidades humanas e sociais, 
questioná-las e traçar caminhos para enfrentar as problematizações 
contemporâneas.

C - Programa de Estágio 
A PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do 
mundo, anuncia a abertura das inscrições da nova edição do seu Pro-
grama de Estágio, First Gen, para início em janeiro de 2021. Ao todo, 
são 80 vagas distribuídas entre as áreas de RH, Marketing, Vendas, 
Operações, Jurídico, TI, Finanças e Pesquisa e Desenvolvimento, com 
um processo seletivo 100% online e interativo, com testes gamifi-
cados e dinâmicas virtuais. O requisito básico é estar no penúltimo 
ou último ano de graduação. A empresa está em busca de pessoas 
únicas, dispostas a fazer acontecer com muita criatividade e talento. 
As inscrições podem ser feitas pelo link: (http://vagas.ciadetalentos.
com.br/). As vagas são para as localidades de Contagem, Curitiba, 
São José dos Pinhais, Nova Santa Rita, São Paulo, Itu, Sorocaba, 
Valinhos, Petrolina e Rio de Janeiro.  

G -  Conferência do Forte 
David McAllister, parlamentar alemão que hoje preside a Comissão de 
Assuntos Externos do parlamento da União Europeia, marcará presença 
na 17ª edição da Conferência de Segurança Internacional do Forte de 
Copacabana, que acontece online, entre os próximos dias 24 e 25. Seu 
discurso abre o evento, ao lado do Ministro da Defesa do Brasil, Fer-
nando Azevedo e Silva. O tema deste ano “Novas Fronteiras e Soberania 
Frente aos Desafios Globais” será discutido em painéis por especialistas 
brasileiros e estrangeiros. Acompanhe as redes da Fundação Konrad 
Adenauer no Brasil para saber mais sobre o evento. Acesse pelo Ins-
tagram, Twitter ou Facebook: @kasbrasil. Inscrições pelo link (https://
forms.gle/7Dy7XPzCxfHHcx5M8).

H - Sou Singular
Nesta semana (21 a 26) - Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas 
com Deficiência - a Talento Incluir - consultoria que já proporcionou 
emprego a mais de 7 mil pessoas com deficiência - realizará duas lives 
para lançar o movimento “Sou Singular” - um ato para engajar as pes-
soas com deficiência e empresas nessa causa. Durante as lives, Carolina 
Ignarra, CEO da Talento Incluir vai conversar com um dos idealizadores 
do movimento, Billy Saga, músico e cadeirante, com duas décadas de 
dedicação ao rap e ao ativismo social, também responsável pela área de 
Diversidade e Inclusão da Claro, além do presidente da ONG Movimento 
SuperAção. Para participar, basta acessar o link: (http://talento-incluir.
rds.land/singularidade) ou pela redes sociais da Talento Incluir. 

I -  Startups Anahp 2020 
Com o objetivo de dar visibilidade às principais soluções tecnológicas 
do setor de saúde, o Startups Anahp, projeto que integra a programação 
do Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp), prorrogou o 
prazo de inscrições até o próximo dia 30. Podem participar da seleção as 
empresas de até 20 funcionários, faturamento anual de até R$ 2 milhões 
e com visão clara do potencial para o mercado nacional. O regulamento 
completo do evento, que acontece em novembro, pode ser conferido no 
site (https://pt.surveymonkey.com/r/BGQVYLT) e a inscrição deve ser 
realizada pelo site (https://conahp.org.br/2020/).

J - Fintechs mais Relevantes 
A flexibilidade trazida pelo novo ambiente digital, com a regulamentação 
do compartilhamento de dados bancários (open banking) e as soluções 
de pagamento instantâneo (fast payments), vai acelerar ainda mais a 
transformação do setor financeiro, descentralizando o antigo ecossis-
tema. A inovação tecnológica - base das fintechs - já criou inúmeros 
novos serviços e competidores de peso na arena de negócios digitais, e 
não mais necessariamente dentro dos grandes bancos. Na lista das dez 
mais importantes iniciativas brasileiras com esse perfil, que acaba de 
ser divulgada pelo Prêmio iBest, apenas três são ligadas a instituições 
financeiras tradicionais. Conheça o os TOP 10 Brasil em Fintechs que 
concorrem ao Prêmio iBest: Ame Digital, Banco Next, C6 Bank. Mercado 
Pago, Neon, Nubank, PagSeguro, PicPay, Stone e Superdigital. 

Os impactos colaterais 
da Reforma Tributária no 
ensino privado brasileiro

A Reforma tributária 
chegou para valer. 
O poder executivo 
finalmente demonstrou 
suas verdadeiras 
intenções

Estão previstas quatro fa-
ses: o IVA Federal (CBS), 
o imposto seletivo (subs-

tituição do IPI), mudanças no 
Imposto de Renda e, por último, 
possíveis alterações em tributos 
sobre folha e o fantasma da 
CPMF. O projeto de lei 3.887/20 
trouxe detalhes sobre a primeira 
fase, na qual cria a CBS (Contri-
buição de Bens e Serviços). A 
entrega do projeto para o poder 
legislativo concorrerá com outras 
duas propostas de reforma tri-
butária. A briga deve ser grande 
por conta do protagonismo da 
reforma.

A CBS é uma minirreforma 
das atuais contribuições deno-
minadas PIS e COFINS. Existem 
muitos pontos positivos nesta 
primeira fase da reforma, como 
a redução de tributos (de dois 
para um), simplificação nas 
apurações (apenas um modelo 
de apuração) e menor subje-
tividade (toma-se crédito de 
todos os gastos com compras 
de pessoas jurídicas). Por outro 
lado, existem pontos negativos 
para alguns setores. 

Empresas do setor de serviços, 
que não estão no regime do 
simples nacional, terão dificul-
dades. Isso porque, no regime 
não cumulativo, que será o 
único existente se o projeto de 
lei passar, admite-se créditos 
somente nas compras de pessoas 
jurídicas.

O problema é que empresas de 
serviços geralmente possuem em 
sua estrutura de gastos a maioria 
de gastos com pessoas físicas, 
nos quais não se admite créditos. 

Bem, mas se isto já existe no 
sistema atual do PIS e COFINS, o 
que assusta os empresários deste 
setor? Ocorrerá aumento de alí-
quotas. Prestadores de serviços 
que estão no lucro presumido 
ou mesmo alguns segmentos 
do setor de serviços tributam, 
somadas as duas contribuições, 
3,65% sobre seu faturamento. 
Já a previsão da CBS é ter uma 
alíquota única de 12%. O salto 
é grande. 

Considerando uma alíquota 
de ISS (imposto sobre serviços) 
de 2%, a alíquota efetiva do 
CBS seria de 11,76%, ou seja, 
um aumento de 8,11 pontos 

percentuais sobre os atuais 
3,65%. O setor de ensino básico 
terá impactos importantes, pois 
escolas que estão no regime do 
lucro real ou lucro presumido 
dificilmente terão condições 
de manter os atuais preços de 
mensalidades escolares. 

O repasse de preços parece 
ser inevitável e deve ser entre 
7,8% e 11,2%, podendo variar a 
depender das alíquotas atuais de 
ISS de cada município e possíveis 
créditos da CBS sobre custos e 
despesas de cada organização. 
Falando de ISS, indiretamente 
os municípios também seriam 
beneficiados. Isso porque a 
mudança do atual PIS/COFINS 
para a CBS traria um aumento 
de preços e consequentemente, 
aumento de ISS.

Os impactos da reforma tri-
butária no setor de educação 
não param por aí. Instituições 
filantrópicas de ensino básico 
também serão afetadas com o 
aumento da CBS, pois não estão 
contempladas com a sua isenção. 
Instituições de Ensino Superior 
que destinam vagas gratuitas 
para a população de baixa renda, 
por meio do PROUNI, também 
terão que tributar a CBS. Livros 
e materiais didáticos, que hoje 
possuem alíquota zero para o 
PIS e COFINS, não terão mais 
esse benefício. 

E para piorar, o Governo es-
tuda mudanças no imposto de 
renda pessoa física, que inclui 
a retirada da possibilidade de 
dedução de gastos com educação 
na declaração de ajuste anual dos 
brasileiros que possuem filhos 
em escolas privadas.

O cenário que vem pela frente 
é bem desafiador para vários 
empresários, sobretudo para o 
segmento de educação. 

Um setor que possui 15,5 
milhões de estudantes matricu-
lados no ensino privado, sendo 
9,1% milhões na educação básica 
e 6,4 milhões no ensino superior, 
e que emprega milhares de 
brasileiros precisa ser avaliado 
com muito cuidado. O fato de 
haver aumento de mensalidades 
por conta da reforma tributária 
promete gerar uma sobrecarga 
para o Estado, gerando a mi-
gração de boa parte dos alunos 
das escolas particulares para as 
escolas públicas. 

Estamos preparados para isso?
 
(*) - É profissional de contabilidade, 

coordenador e professor 
dos programas de MBAs em 
Contabilidade e Finanças da 

Universidade Positivo.

Marco Pitta (*)

O certame vai contratar 
soluções para o for-
necimento de energia 

a 23 localidades na Região 
Norte, que não são conec-
tadas no sistema de energia 
nacional. O suprimento de 
energia vai atender locali-
dades situadas nos estados 
do Acre (3), Amazonas (5), 
Pará (10), Rondônia (2) e 
Roraima (3). As localidades 
serão divididas em lotes e 
as soluções de suprimento 
deverão atender todas as 
localidades que compõem 
um determinado lote.

De acordo com a portaria, 
os empreendedores inte-
ressados deverão cadastrar 
suas soluções de suprimento 
junto à Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE), até às 
12h do dia 4 de dezembro. 
Para fins de cadastramento 
e habilitação técnica, será 
dispensada a apresentação 
de licenças ambientais. As 
licenças deverão ser apre-

O leilão ficará à cargo da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel).
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Novas diretrizes de leilão de 
energia para sistemas isolados
O Ministério de Minas e Energia publicou ontem (17) uma portaria com as diretrizes para o leilão para 
suprimento de energia nos sistemas isolados, previsto para ocorrer em março de 2021

interessados em participar 
do certame, a EPE publicará 
as instruções para cadas-
tramento de soluções de 
suprimento, bem como os 
requisitos para a emissão 
da habilitação técnica. Além 
disso, serão divulgadas in-
formações detalhadas sobre 
cada localidade, obtidas a 
partir dos ciclos anuais de 
planejamento do atendimen-
to aos sistemas isolados”, 
informou o ministério. Os 
empreendedores poderão 
alterar as características 
técnicas da solução de su-
primento, inclusive quanto 
ao combustível principal. 
Entretanto, a mudança só 
será aceita se a modificação 
não comprometer os com-
promissos de entrega de 
potência e de energia asso-
ciada pactuados no contrato 
e não resultar em atraso no 
cronograma de implantação 
da solução. O leilão ficará à 
cargo da Aneel (ABr).

sentadas pelos ganhadores 
do certame em prazo ainda 
a ser definido em edital.

No caso das localidades 
com previsão de Sistema 
Interligado Nacional (SIN), 
o suprimento de energia de-
verá ocorrer até a efetivação 
da interligação. Os prazos 
serão definidos de maneira 
separada a depender do tipo 
de fonte primária utilizada.

De acordo com o minis-
tério, para as soluções de 
suprimento cujas fontes pri-
márias sejam gás natural ou 
renováveis exclusivamente, 
incluindo ou não tecnologias 
de armazenamento, o prazo 
para contratação será de 15 
anos. Para os demais casos, 
o prazo contratual será de 
cinco anos.

“De modo a subsidiar os 

Insegurança alimentar grave 
atinge 10,3 milhões de brasileiros

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

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Banco BMG” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, pará-
grafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Instrução nº 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários, informa aos seus acionistas e 
ao mercado em geral que, nesta data, foi celebrado o 4º aditamento ao Acordo de Acionistas do Banco BMG (“Acordo 
de Acionistas do Banco BMG”) entre Flávio Pentagna Guimarães, BMG Participações S.A. (“BMG Participações”), Ânge-
la Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães tendo por 
objeto (i) formalizar a adesão ao Acordo de Acionistas do Banco BMG (a) da Água Boa Participações Ltda., sociedade in-
tegralmente detida por Ângela Annes Guimarães, em razão da conferência da totalidade das ações ordinárias e prefe-
renciais de emissão do Banco BMG anteriormente detidas por Ângela Annes Guimarães ao capital social da Água Boa 
Participações Ltda.; (b) da Noma Participações Ltda., sociedade integralmente detida por Antônio Mourão Guimarães 
Neto, em razão da conferência da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão do Banco BMG anterior-
mente detidas por Antônio Mourão Guimarães Neto ao capital social da Noma Participações Ltda.; (c) da Rivage Partici-
pações Ltda., sociedade integralmente detida por Regina Annes Guimarães, em razão da conferência da totalidade das 
ações ordinárias e preferenciais de emissão do Banco BMG anteriormente detidas por Regina Annes Guimarães ao ca-
pital social da Rivage Participações Ltda.; e (d) da São Judas Tadeu Participações Ltda., sociedade integralmente detida 
por Ricardo Annes Guimarães em razão da conferência da totalidade das ações ordinárias e preferenciais de emissão do 
Banco BMG anteriormente detidas por Ricardo Annes Guimarães ao capital social da São Judas Tadeu Participações 
Ltda., e (ii) consignar a renúncia, por Flávio Pentagna Guimarães, a 95% (noventa e cinco por cento) dos direitos econô-
micos a ele conferidos pelo usufruto das 94.706.665 (noventa e quatro milhões, setecentas e seis mil, seiscentas e ses-
senta e cinco) ações ordinárias e 45.000.000 (quarenta e cinco milhões) ações preferenciais de emissão do Banco BMG, 
por ele doadas, com reserva de usufruto, como adiantamento de herança, para Antônio Mourão Guimarães Neto, Ânge-
la Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães, em igual proporção, 
nos termos do Contrato de Doação com Reserva de Usufruto celebrado em 19 de novembro de 2018 (“Ações Doadas”). 
A celebração do 4º aditamento ao Acordo de Acionistas do Banco BMG, com a consequente adesão da Água Boa Parti-
cipações Ltda., da Noma Participações Ltda., da Rivage Participações Ltda. e da São Judas Tadeu Participações Ltda. ao 
Acordo de Acionistas do Banco BMG, bem como a renúncia parcial, por Flávio Pentagna Guimarães, aos direitos econô-
micos conferidos pelo usufruto das Ações Doados não implicam qualquer mudança no controle do Banco BMG, tendo 
em vista que Flávio Pentagna Guimarães permanece como acionista controlador do Banco BMG, direta e indiretamente 
(por meio da BMG Participações), em razão da manutenção do usufruto vitalício sobre os direitos políticos sobre as 
Ações Doadas, e foram realizadas em continuidade de organização e planejamento societário e sucessório da Família 
Guimarães.  O Acordo de Acionistas do Banco BMG, conforme aditado, fi cará arquivado na sede social da Companhia e 
sua cópia será disponibilizada para consulta nos websites da Companhia (www.bancobmg.com.br/ri) e da CVM (www.
cvm.gov.br), nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada. 

São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO ANTONIO ANTUNES 

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores

milhões) ou grave (4,6%, ou 
3,1 milhões). 

Na população de 207,1 
milhões de habitantes em 
2017-2018, 122,2 milhões 
eram moradores em do-
micílios com segurança 
alimentar, enquanto 84,9 mi-
lhões moravam aqueles com 
alguma insegurança alimen-
tar, assim distribuídos: 56 
milhões em domicílios com 
insegurança alimentar leve, 
18,6 milhões em domicílios 
com insegurança alimentar 
moderada e 10,3 milhões 
de pessoas residentes em 
domicílios com insegurança 
alimentar grave.

Segundo o gerente da 
Pesquisa de Orçamentos 
Familiares, André Martins, 
o aumento da insegurança 
alimentar está relacionado, 
entre outros motivos, à 
desaceleração da atividade 
econômica nos anos de 2017 
e 2018. 

Menos da metade dos 

domicílios do Norte (43%) 
e Nordeste (49,7%) tinham 
segurança alimentar, isto é, 
acesso pleno e regular aos ali-
mentos. Os percentuais eram 
melhores no Centro-Oeste 

(64,8%), Sudeste (68,8%) e 
Sul (79,3%). A prevalência de 
insegurança alimentar grave 
do Norte (10,2%) era cerca 
de cinco vezes maior que a 
do Sul (2,2%) (ABr).
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Assinatura digital em 
documentos públicos: 

passo gigante na 
desburocratização

O mês de setembro 
começou com uma 
novidade muito 
positiva para o setor 
de processos online e 
assinatura digital 

O Senado aprovou o 
projeto originado da 
MPa 983, que é um 

grande passo em busca 
da desburocratização das 
assinaturas eletrônicas de 
documentos públicos e ainda 
amplia o acesso a serviços 
digitais. O texto, que já 
havia sido aprovado pela 
Câmara, segue para a sanção 
presidencial, e acredito que 
será aprovado sem grandes 
mudanças. 

Dentro dessa nova lei, o 
governo pretende aceitar 
a assinatura simples, que 
é oferecida até de forma 
gratui ta  por  a lgumas 
startups, utilizada por 
meio de conferência de 
dados pessoais básicos, 
e a assinatura avançada, 
que uti l iza pontos de 
autenticação que conseguem 
individualizar o usuário. Ou 
seja, com uso de biometria, 
selfie ou outros recursos, 
o emissor do documento 
garante que ele foi solicitado 
exatamente pelo titular. 

Essa nova lei fará com que a 
assinatura qualificada, que já 
está autorizada desde 2001, e 
é aceita a partir do certificado 
digital da Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil), não seja a 
única legalizada para certos 
documentos públicos ou de 
comunicação interna. Afinal, 
o processo (de emissão e 
assinatura com certificado 
ICP Brasil) é seguro, mas 
tem um custo bem maior, 
onerando os cofres públicos. 

Sendo assim, a lei estará 
contribuindo com a redução 
de altos gastos inclusos 
no orçamento nacional 
ou despesas pagas pelos 
cidadãos, como cartórios, 
malotes, correios, motoboy, 
papéis e impressão, o que 
ajuda também o meio-
ambiente. 

O projeto  foi aprovado 
com certas alterações do 
texto original, que previa 

uma abertura ainda maior 
no potencial de utilização de 
assinaturas digitais simples 
ou avançadas (sem o uso 
de certificado ICP Brasil), 
isso porque atualmente 
apenas 2% da população 
possui certificados digitais, 
um número quase irrisório 
c o n s i d e r a n d o  n o s s a 
população. 

De todo modo, devemos 
comemorar os pequenos 
e graduais avanços na 
desburocratização. Após a 
sanção presidencial, o uso de 
uma categoria de assinatura 
será de competência de cada 
departamento relacionado 
ao governo. Para isso, o 
órgão precisará fazer uma 
portaria anunciando se 
aceita a categoria x ou y 
como documento necessário 
para o serviço oferecido. 

Com essa flexibilização 
e adoção de métodos 
mais modernos e menos 
burocráticos pelo governo, 
podemos perceber que o 
mercado está se abrindo 
ainda mais e optando mais por 
processos descomplicados e 
tecnológicos. Sendo assim, 
por que será que as empresas, 
que são livres para escolher 
os meios que vão utilizar, 
ainda preferem realizar esse 
tipo de transação gastando 
mais tempo e dinheiro com 
os documentos digitados, 
impressos e assinados com 
caneta como eram há anos 
atrás? 

O uso das assinaturas 
eletrônicas em documentos 
oficiais parece ser só mais 
um desdobramento da era 
tecnológica, que vem se 
tornando mais simples e 
cada vez mais próxima 
dos cidadãos comuns. E 
para que a utilização desse 
tipo de serviço seja ainda 
frequente, só é necessário 
que nos arrisquemos mais 
e façamos testes de novas 
possibilidades de programas 
ou ferramentas disponíveis 
no mercado para sabermos 
quais se adequam melhor a 
nós e as nossas empresas. 

(*) - É Diretor de Expansão e 
cofundador da Contraktor, plataforma 

de gestão de contratos e também 
um dos idealizadores projeto 

Assinaturagratis.com.

Bruno Doneda (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

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

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: FRANCISCO MARCONDES DE CARVALHO, profissão: garçom, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Mombaça, CE, data-nascimento: 29/11/1968, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Guilherme de Car-
valho e de Maria Celsa de Carvalho. A pretendente: ANTONIA TOMAZ DE OLIVEIRA, 
profissão: recepcionista, estado civil: viúva, naturalidade: em Mombaça, CE, data-nas-
cimento: 22/07/1967, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de José Gonçalves de Oliveira e de Teresinha Tomaz de Oliveira.

O pretendente: IGOR JAQUES MARQUES, profissão: entregador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/06/1997, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Rogério da Silva Marques e de Alessandra Pacheco 
Jaques Marques. A pretendente: GLEICE SILVA GRIZOTTI, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 12/10/1996, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Jadir Grizotti e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: VINÍCIUS ZEGLIO COSTA FERREIRA, profissão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 23/12/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nelson Luis Costa 
Ferreira e de Silvana Zeglio Costa Ferreira. A pretendente: THAÍS DIAS DA COSTA, 
profissão: analista de custos, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 14/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio 
Dias da Costa e de Sandra Aparecida do Espirito Santo Dias da Costa.

O pretendente: NELSON TADEU DA SILVA FERREIRA, profissão: servidor público 
municipal, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nas-
cimento: 26/03/1958, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho 
de Adelio de Sousa Ferreira e de Ana Divina da Silva. A pretendente: LUCILIA PEREIRA 
DE ALENCAR, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: em Iuiu, BA, 
data-nascimento: 19/10/1974, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Alcides Pereira da Silva e de Nadi Pereira de Alencar.

O pretendente: BRUNO PELLEGRINI PARENTE QUITÉRIO, profissão: gerente comer-
cial, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/09/1989, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo, SP, filho de Ricardo Fernandez Quitério e 
de Carmen Pellegrini Parente Quitério. A pretendente: JULIANA D´AMATO CARRISSA, 
profissão: técnica química, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 27/09/1989, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Paulo Donizetti Carrissa e de Rosana Martinez D´Amato Carrissa.

O pretendente: MICHAEL CHARLES XAVIER DE ALMEIDA, profissão: vendedor, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, data-nascimento: 
30/11/1985, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Mari-
nalva Xavier de Almeida. A pretendente: ANDREIA FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 
06/05/1981, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Eloy 
Ferreira de Oliveira e de Maria Ferreira de Oliveira.

O pretendente: RENAN ISHII MACIEL LEÃO, profissão: técnico de manutenção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci, SP, data-nascimento: 15/04/1991, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de André Barbosa Leão e de Katia Ishii 
Maciel Leão. A pretendente: LETÍCIA NOEMI ALVES, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 26/04/1988, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Wagner Alves e de Sandra Regina Praseres Alves.

O pretendente: HEITOR CROCCO DIMITROULIAS, profissão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 14/07/1992, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de André Jean Di-
mitroulias e de Marcia Crocco Dimitroulias. A pretendente: JAQUELINE FERNANDES 
ROCHA, profissão: técnica em saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 20/11/1993, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Juraci Viana da Rocha e de Mariana Maria Fernandes.

O pretendente: DOMINGOS SAVIO DE BEM, profissão: montador, estado civil: divorciado, na-
turalidade: em Tupã, SP, data-nascimento: 26/08/1962, residente e domiciliado em Cangaíba, 
São Paulo, SP, filho de Antonio de Bem e de Lazara Gaspar de Bem. A pretendente: IVANETE 
BONILHA TOLEDO, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 05/02/1955, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de João Toledo Carvajar e de Luiza Bonilha Toledo.

O pretendente: MILITINO DE CÁSSIO PEREIRA, profissão: eletricista de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 06/08/1977, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Pereira 
Alves e de Aparecida Bernardis Pereira. A pretendente: FABIANA APARECIDA SWATER, 
profissão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, 
data-nascimento: 23/04/1980, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de João Swater e de Teresa Donizeti Vellani Swater.

O pretendente: JOSE ABRAHAN PERALTA ACENSIO, profissão: odontólogo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 18/07/1997, residente e domici-
liado no Pari, São Paulo, SP, filho de Pedro Peralta Hurtado e de Delia Acensio Alberto. 
A pretendente: ROSICELA FELIPEZ SERRUDO, profissão: cirurgiã dentista, estado civil: 
solteira, naturalidade: na Bolívia,, data-nascimento: 29/04/1998, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Juan Felipez Cerezo e de Mery Serrudo Mallon.

O pretendente: BRUNO RODRIGUES RIOS, profissão: especialista dengo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 31/01/1990, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Braz Agripino Rios 
e de Maria Angela Rodrigues Rios. A pretendente: DEBORA FERNANDES DA CUNHA, 
profissão: analista de operações, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, 
data-nascimento: 29/06/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Elcio Fernandes da Cunha e de Antonia Viana Saraiva da Cunha.
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

É importante que as empresas saibam como estabelecer confiança, 
entrega de qualidade e conexões emocionais com as pessoas.
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Observando-se como 
algumas empresas 
estão respondendo às 

demandas dos clientes du-
rante a crise, e também ana-
lisando-se casos internacio-
nais, podem ser identificados 
aprendizados e direções de 
como as empresas devem 
seguir adiante mantendo 
as experiências positivas e 
adaptadas às novas neces-
sidades e demandas dos 
clientes. Essas são algumas 
das conclusões da pesquisa 
“Mantendo experiências 
positivas antes, durante e 
depois da pandemia”, con-
duzida pela KPMG. 

O conteúdo também reve-
lou que as empresas terão 
que seguir algumas pre-
missas para terem sucesso 
e fazer parte da vida dos 
consumidores no futuro: 
	 •	Visão omnichannel - as 

soluções digitais que se 
intensificaram na vida 
das pessoas criaram uma 
expectativa grande de 
experiências que sejam 
positivas off e online, o 
que faz com que seja ne-
cessário valorizar, cuidar 
e estruturar a experiên-
cia digital tão cuidadosa-
mente quanto a física. 

	 •	Centrar decisões nos 
seus clientes externos 
e internos - empresas 
devem se colocar no 
lugar dos clientes para 
entender suas necessi-
dades e anseios, e fazer o 

O governo da Sicília, no 
sul da Itália, aprovou um 
programa que distribuirá 
até 3 mil euros para pessoas 
que se casarem na ilha. A 
iniciativa valerá até julho 
de 2021 e prevê a desti-
nação de um valor total 
de 3,5 milhões de euros, o 
que pode beneficiar cerca 
de 1,1 mil casais. O objeti-
vo é incentivar o turismo 
nupcial e impulsionar o 
faturamento das empresas 
do setor de casamentos, 
duramente afetadas pela 
pandemia do novo Coro-
navírus.

“Estima-se que nossa 
contribuição conseguirá 
gerar um faturamento 
total de cerca de 40 ou 50 
milhões de euros”, disse 
o secretário siciliano de 
Economia, Gaetano Armao. 
O auxílio de 3 mil euros va-
lerá para casamentos civis 
ou religiosos celebrados 
na Sicília, uma das regiões 
mais cobiçadas por turis-
tas na Itália devido a suas 
belas praias, às cidades 
históricas e a uma paisa-
gem natural dominada pelo 

Monte Etna.
Os critérios para obter o 

benefício serão definidos 
em decretos posteriores 
do governo regional. As 
autoridades sicilianas ain-
da não explicaram se o 
programa valerá também 
para turistas estrangeiros. 
“Segundo dados recentes, 
cerca de 70 mil casamentos 
foram cancelados na Itália 
devido à pandemia. O ob-
jetivo é dar um incentivo 
concreto e imediato às 
empresas do setor e aos 
casais de noivos”, ressaltou 
o secretário de Família da 
Sicília, Antonio Scavone.

A ilha já tem uma lon-
ga tradição de turismo 
nupcial, iniciada aproxi-
madamente 25 anos atrás 
quando um casal de suecos 
celebrou seu matrimônio 
em Corleone, berço do mais 
famoso clã da Cosa Nostra. 
Em seguida, a cidade come-
çou a atrair cada vez mais 
casais do norte da Europa, 
especialmente da Dina-
marca, país que inclusive 
passou a dar nome a uma 
praça no vilarejo (ANSA).

Experiência do consumidor 
baseada (mais do que nunca) 

em quatro premissas
A partir de agora será cada vez mais necessário superar as expectativas das pessoas, no tempo e 
esforço que os clientes estão dispostos a dedicar

frente a seus concorrentes. 
Além disso, foram recu-

perados cinco elementos 
que impactam a vida dos 
consumidores e explicam 
melhor como essas pessoas 
tomam decisões de com-
pra e consumo: Motivação, 
Atenção, Conexão, Tempo e 
Dinheiro. O conteúdo ainda 
evidenciou que no Brasil, há 
três movimentos de reação 
entre as empresas neste 
momento. Um deles é focar 
em manter o modelo opera-
cional funcionando na crise, 
tendo habilitado soluções de 
trabalho remoto em busca de 
minimizar impactos negativos 
nos resultados da empresa. 

O outro é impactar com 
mensagens e publicidade 
que demonstrem empatia 
pelos consumidores em 
época de medos e incertezas. 
O terceiro elemento é en-
tregar um serviço adaptado 
à nova realidade dos seus 
consumidores, mantendo 
uma experiência positiva 
ou até mesmo remediando 
uma situação negativa. Com 
relação à adaptação dos ne-
gócios para novas demandas 
dos consumidores, ter as 
pessoas no centro do proces-
so se tornou-se ainda mais 
necessário. De acordo com 
a pesquisa, é importante que 
as empresas saibam ainda 
como estabelecer confian-
ça, entrega de qualidade e 
conexões emocionais com 
essas pessoas (AI/KPMG).

mesmo por empregados, 
mantendo experiências 
positivas de ponta a 
ponta. 

	 •	Olhar para o futuro - 
significa a necessidade de 
atenção, resiliência e fle-
xibilidade para a adapta-
ção às mudanças rápidas, 
combinando insights com 
tecnologia e visão. 

	 •	Serem humanas e dia-
logar - em momentos 
incertos, é vital que a 
comunicação seja efeti-
va, clara e segura. Além 
disso, as respostas dos 
clientes devem ser mo-
nitoradas para entender 
seu sucesso; se não 
estiver funcionando, é 
preciso mudar. 

“A partir de agora será cada 
vez mais necessário superar 
as expectativas das pessoas, 
no tempo e esforço que os 
clientes estão dispostos a 
dedicar. Além disso, é impor-

tante manter processos que 
valorizem a personalização, 
uma experiência resolutiva 
e a empatia pelas diversas 
vivências e demandas de 
forma alinhada com uma 
forte busca por integridade 
e confiança entre marcas 
e consumidores”, afirma 
Augusto Puliti, sócio de 
Experiência do Consumidor 
da KPMG no Brasil. 

Para chegar aos resulta-
dos, a pesquisa da KPMG 
utilizou uma estrutura de-
rivada de 10 anos de pes-
quisas com 3 mil marcas de 
25 países que chegou a seis 
pilares e revelam princípios 
universais que guiam todas 
as experiências humanas: 
Integridade, Resolução, Ex-
pectativa, Tempo e Esforço, 
Personalização e Empatia. 
As organizações que têm 
experiências positivas, pau-
tadas nesses seis elementos, 
crescem mais rápido e têm 
vantagens competitivas 

O Ministério da Economia autori-
zou o IBGE a contratar, por tempo 
determinado, 6,5 mil profissionais 
para operacionalização das pesqui-
sas permanentes do órgão. A por-
taria de autorização foi publicada 
no Diário Oficial da União e visa 
reforçar o quadro de pessoal do 
IBGE, à substituição de servidores 
e empregados públicos.

Os profissionais poderão ser 
contratados a partir de janeiro de 
2021 e somente serão formalizados 
mediante disponibilidade de orça-
mento específico. 

O prazo de duração dos contratos 
deverá ser de até um ano, podendo 
ser prorrogados para a conclusão 
das atividades. O edital de abertura 
das inscrições para o processo sele-
tivo simplificado deverá ser lançado 
em até seis meses. O IBGE definirá 
a remuneração dos profissionais a 
serem contratados. As vagas estão 
divididas em Agente de Pesquisas 
e Mapeamento (5.623), Supervisor 
de Coleta e Qualidade (552), Agen-
te de Pesquisas por Telefone (300) 
e Supervisor de Pesquisas (25).

Em razão da pandemia da Co-

vid-19, atualmente, o instituto 
mantém as pesquisas em campo 
por telefone. “É importante que 
a sociedade entenda a relevância 
da continuidade da produção das 
informações e atenda ao IBGE 
pelo telefone para garantir que 
as informações que o país precisa 
continuem sendo produzidas”, 
destacou o órgão. O atendimento 
telefônico gratuito do IBGE 0800 
721 8181 está operando remota-
mente e através dele o informante 
pode confirmar a identidade do 
entrevistador.

IBGE vai contratar 6,5 mil profissionais para pesquisa

Sonha em casar na Itália? 
Região dará até 

3 mil euros a noivos
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A potencialidade dos 
serviços in box

O setor terciário, 
conhecido por 
abranger as 
atividades de 
comércio de bens e 
prestação de serviços, 
demonstra expressiva 
relevância na 
economia brasileira

A representatividade 
do setor chegou a 
73% em 2018, se-

gundo dados das Contas 
Nacionais Trimestrais do 
IBGE, divulgados pelo 
Ministério de Desenvolvi-
mento (2020). Ainda para 
compreender a dimensão 
do setor de serviços, basta 
olhar para a sua participa-
ção no PIB brasileiro, que 
manteve o patamar de 
contribuição em torno de 
60%, desde 1997 até o ano 
de 2018. 

Bem verdade que com 
todos os condicionantes da 
crise gerada pela pandemia 
da Covid-19, a retração 
expressiva no setor exigiu 
uma resposta rápida e 
conciliadora. Tendo como 
recurso a revolução por 
meio das plataformas tec-
nológicas, a aproximação 
de alguns serviços com o 
público, se deu por meio 
de clubes de assinatura 
e serviços in box.  Uma 
estratégia presente no 
mercado, mas que ganhou 
notoriedade e destaque 
como alternativa para o 
setor de serviços durante 
a crise.

É fácil perceber que cada 
vez mais, empresas estão 
trabalhando no formato 
de entrega de conteúdos e 
mercadorias por demanda, 
atendendo a interesses 
específicos do público – 
uma forma de fortalecer o 
vínculo com o consumidor, 
além de potencializar a 
fidelidade de compra e o 
potencial do serviço. 

Os clubes de assinaturas 
são serviços antigos, po-
rém ganharam destaque 
a partir de 2011 com as 
exigências do público por 
serviços específicos que 
contavam com a seleção e 
curadoria de especialistas 
– a proposta central estava 
em proporcionar facilida-
de, tanto no processo de 
escolha mais assertiva, 
quanto na diminuição de 
tempo trazendo maior co-
modidade e conforto para 

as pessoas com interesse 
específico.

Olhando pelo caminhar 
histórico, de fato, os clu-
bes de assinaturas não são 
exatamente uma novidade, 
pois revistas e jornais já 
efetuavam esse tipo de 
negócio há muito tempo. 
A inovação foi percebida 
pela diversificação dos ser-
viços e produtos entregues, 
como diferentes tipos de 
alimentos (saudável, fit, 
pré-preparados), bebidas 
(vinhos, cafés, cervejas, 
whiskey, cachaças), livros 
(infantil, juvenil, adulto, 
por área de interesse ou 
temática de preferência), 
entre outros.

Atualmente, os clubes de 
assinatura estão mais ver-
sáteis e se utilizam do vare-
jo digital e das ferramentas 
de marketing digital, para 
ganhar expressividade e se 
destacar no mercado. Se-
gundo a TrayCorp (2020), 
somente nos Estados Uni-
dos, estima-se que esse 
mercado movimente cerca 
de US$ 10 bilhões de dóla-
res por ano. 

O Jornal Correio Brazi-
liense publicou em 2018 
que os clubes de assinatura 
movimentaram aproxima-
damente 1 bilhão de reais, 
demonstrando uma larga 
oportunidade de cresci-
mento, dada a situação 
atual da sociedade.

Além disso, pode ser um 
negócio bem rentável, pois 
exige baixo investimen-
to, proporciona um bom 
controle de estoques e 
pedidos e pode efetuar boa 
parte da sua operação no 
formato online, reduzindo 
os custos com mão de obra 
e estrutura física, além de 
estar alinhado com as pre-
ferencias e especificidades 
do público. Olhando pela 
perspectiva do cliente, ele 
tem a possibilidade de re-
ceber seus produtos prefe-
ridos em casa, com preços 
atrativos, exclusividade e 
regularidade, sem falar no 
conforto e comodidade.

Diante disso, os clubes de 
assinatura e os serviços e 
produtos in box estão con-
quistando o mercado, uma 
tendência potencializada 
pelos avanços tecnológicos 
e pelas características da 
situação atual.

(*) - É tutora do curso de Gestão de 
Turismo e Gestão Empreendedora 
de Serviços da Escola de Gestão, 

Comunicação e Negócios do Centro 
Universitário Internacional Uninter.

Karen Sturzenegger (*)
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OSA Participações S.A. 
CNPJ/ME 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Edital de Convocação
O Presidente do Conselho de Administração da OSA Participações S.A. (“Companhia”) convoca os Srs. 
Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que será realizada no dia 25/09/2020, 
às 11 horas, em primeira convocação, ou no dia 02/10/2020, às 11 horas, em segunda convocação, 
com qualquer número de acionistas presentes, em ambos os casos, de forma digital, nos termos da 
Lei nº 14.030, de 28/07/2020, e da Instrução Normativa DREI nº 81/20, por meio do link de acesso ao 
sistema eletrônico no Microsoft Teams: https: //teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Ym
M3ZjdlMTQtMjM2MC00MTgxLWJhNDAtNzRiMjM3NTAxYjJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%227127323a-d43d-408b-a2c7-f8d5b6f92943%22%2c%22Oid%22%3a%22a670d048-9d83-
46db-adb3-b368cb3ff351%22%7d, e, também, de forma presencial, na sede social da Companhia, 
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 513, Vila Olímpia, CEP 
04551-060, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a homologação do 
aumento do capital social da Companhia, com a emissão de novas ações, conforme aprovado pelos 
acionistas da Companhia em sede de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de agosto de 
2020; e (ii) aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, a fim de refletir o aumento de capital. 
São Paulo, 17/09/2020. Roberto Diniz Junqueira Neto - Presidente do Conselho de Administração.

Hemisfério Sul Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 26.133.407/0001-80

CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo, 20/12/2019. Hemisfério Sul Empreendimentos Imobiliários S.A. Rua João Lourenço, nº 432, sala 39 - Vila Nova Conceição
- CEP 04508-030, São Paulo/SP. Prezados Senhores, Eu, Marcelo Ernesto Zarzur, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula
de identidade RG nº 8.783.246-SSP-SP e do CPF nº 129.357.758-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Avenida República do Líbano, 1921, Ibirapuera, CEP 04501-002, NOTIFICO V.Sas. de que neste ato 
renuncio, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de administrador da Hemisfério Sul Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade
por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, 432, sala 39, Vila Nova Conceição, CEP 04508-
030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.133.407/0001-80. A referida renúncia passará vigorar a partir da presente data. Atenciosamente,
Marcelo Ernesto Zarzur

Hemisfério Sul Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 26.133.407/0001-80

CARTA DE RENÚNCIA
São Paulo, 20/12/2019. Hemisfério Sul Empreendimentos Imobiliários S.A. Rua João Lourenço, nº 432, sala 39 - Vila Nova Conceição
- CEP 04508-030, São Paulo/SP. Prezados Senhores, Eu, Marcos Ernesto Zarzur, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula
de identidade RG nº 8.783.245-SSP-SP e do CPF nº 084.742.748-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Avenida República do Líbano, 1921, Ibirapuera, CEP 04501-002, NOTIFICO V.Sas. de que neste ato 
renuncio, de forma irrevogável e irretratável, ao cargo de administrador da Hemisfério Sul Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade
por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, 432, sala 39, Vila Nova Conceição, CEP 04508-
030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.133.407/0001-80. A referida renúncia passará vigorar a partir da presente data. Atenciosamente,
Marcos Ernesto Zarzur.

Stone YI Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF Nº 21.083.009/0001-83-NIRE 35.228.739.381

ERRATA
Na publicação da Ata de Redução de Capital Realizada em 28/05/2020, publicada na edição do dia 
03/06/2020 nesse jornal, onde se lê “R$ 29.113.777,04 leia-se R$ 29.113.777,00.”

Stone YI Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF Nº 21.083.009/0001-83-NIRE 35.228.739.381

ERRATA
Na publicação da Ata de Redução de Capital Realizada em 30/12/2019, publicada na edição do dia 07/02/2020 
nesse jornal, onde se lê “R$ 5.743.819,56 leia-se R$ 5.743.820,00”, e onde se lê “sendo que o capital so-
cial final será de R$ 31.112.777,04” leia-se “sendo que o capital social final será de R$ 31.112.777,00”.

Faturamento em alta, aportes de 
investidores estrangeiros e planos 
de abertura de capital nos próximos 
meses. O desempenho positivo do 
mercado pet impressiona em meio 
às dificuldades enfrentadas pela 
economia brasileira no ano de 2020. 

Nos últimos meses, a plataforma de 
e-commerce Petlove, por exemplo, 
recebeu aportes que somam R$ 375 
milhões do japonês Softbank e da 
gestora americana de private equity 
L. Catterton. 

E, de olho nas concorrentes me-
nores, as líderes do varejo buscam 
captar recursos para manter-se em 
expansão - a oferta inicial de ações 
da Petz pode movimentar até R$ 3,4 
bilhões neste mês. O interesse dos 
investidores pelo setor não muda 
com as condições globais adversas, 
diz Felipe Camargo, sócio-fundador 
da Setter Investimentos. Para ele, 
o cenário atual proporciona um 
incentivo à consolidação do setor. 

“Ainda há muito espaço para ex-
pansão. É um mercado que registra 
crescimento mesmo em época de 
desemprego alto, PIB em baixa e 
pandemia. Quando houver recupe-
ração econômica, vai crescer ainda 
mais”, afirma. Em 2019, de acordo 

com dados do Instituto Pet Brasil, 
o faturamento do setor (indústria, 
serviços e venda de animais) somou 
R$ 35,4 bilhões, crescimento de 3% 
em relação ao ano anterior. 

Hoje, o país tem cerca de 141,6 
milhões de animais de estimação 
- entre eles, 55,1 milhões de cães 
e 24,7 milhões de gatos. As cifras 
posicionam o mercado brasileiro 
entre os quatro maiores do mundo. 
Considerando os resultados do ano 
passado, o país fica atrás apenas de 
Estados Unidos (40,1%) e China 
(7,2%), e praticamente empatado 
com Reino Unido (4,73%). Apesar 
de seu tamanho e potencial, o setor 
permanece pouco concentrado - no 
varejo, os dois principais players, 
Petz e Cobasi, não chegam, juntos, a 
10% de market share. Com isso, as 
oportunidades de consolidação se 
multiplicam. 

Para Felipe Camargo, da Setter, 
a próxima onda de movimentações 
deve acontecer no segmento de 
pet care (acessórios, roupas, brin-
quedos, equipamentos e produtos 
de higiene), hoje responsável por 
5,2% do faturamento do setor. 
Segundo o Instituto Pet Brasil, a 
compra desses produtos cresceu 

no primeiro trimestre de 2020, já 
afetado pela pandemia da Covid-19. 
O aumento de janeiro a março foi 
de 6,9%. “Esse é um segmento que 
se mantém altamente fragmentado 
e possui rentabilidade bastante 
elevada”, afirma.

“Por isso, o que devemos ver é um 
movimento de fusão entre empresas 
de médio porte, que se juntam para 
crescer, ou de investimentos nessas 
companhias - neste caso, para que 
comprem concorrentes ou cresçam 
organicamente”. A atenção dos 
investidores já começa a se voltar 
para o pet care: em julho, a marca 
de acessórios premium Zee Dog 
anunciou ter recebido um aporte de 
R$ 100 milhões da gestora brasileira 
Treecorp. “As empresas de pet care 
se beneficiam da compra por impulso 
de um brinquedo, ou uma roupinha, 
para o animal - e esses acessórios têm 
alto valor agregado. 

Além disso, com o câmbio em alta, 
as empresas brasileiras ficaram muito 
competitivas para exportar para o 
mundo inteiro - mais um benefício 
para quem investiu em capacidade 
industrial”, diz Camargo.  Fonte e 
mais informações: (www.setterinves-
timentos.com.br).

O que ninguém espera-
va é que tal modelo 
fosse praticamente 

imposto como uma medida 
de segurança por conta da 
pandemia causada pela Co-
vid-19. Empresas de todo o 
mundo se viram obrigadas 
a uma adaptação forçada 
que gerou novos desafios, 
abrindo assim mais espaço 
para a atuação de startups 
como o netLex, que faz a 
gestão de documentos de 
maneira prática e eficiente 
por meio de uma plataforma 
inteligente. 

Historicamente, os con-
tratos possuem um papel 
secundário dentro das em-
presas, pois muitas vezes são 
elaborados à mão, geridos 
pelo excel e com aprovações 
e negociações geralmente 
feitas por e-mail. No caso 
da ArcelorMittal, cliente 
atendido pela netLex, a 
ferramenta auxiliou com 
assertividade no processo de 
elaboração dos contratos. A 
parceria foi capaz de inserir 
a empresa em um novo pa-
tamar, já que no passado, o 
sistema era uma barreira que 
dificultava a comunicação, 
por exemplo, entre o advoga-
do e o colaborador, causando 
uma perda significativa na 
produtividade com consul-

Distanciamento social acendeu um alerta para as falhas em 
documentos que costumam ser elaborados de forma manual.
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Luis Geraldo Schonenberg - Diretor 

SIFRA S/A - CNPJ: 03.729.970/0001-10
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018. A Diretoria

Notas Explicativas - 1 Contexto Operacional e Principais Práticas Con-
tábeis: A empresa tem como atividade o desenvolvimento de negócios de fomento 
mercantil; As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis previstas na legislação societária e fiscal; O resultado é apurado pelo regime 
de competência e os ativos circulantes são demonstrados aos seus valores prováveis 
de realização. O passivo circulante é demonstrado por valores conhecidos ou calcu-
láveis; O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição deduzido da depreciação 
acumulada. A vida útil é de 5 a 10 anos. 2 Capital Social: O capital social em 31 de 
dezembro de 2019 é de R$ 120.000.000 e é representado por 74.000.000 (Setenta e 

Balanços Patrimoniais / Ativo    2019    2018
Circulante 82.826 63.013
Disponibilidades 3.816 10.083
Contas a receber de clientes 75.623 47.172
Impostos a compensar e outros créditos 3.387 5.758
Não Circulante  3.462 19.992
Créditos e valores a receber  3.462 19.992
Bens em Consignação 1.992 3.238
Bloqueio Judicial 1.470 16.754
Permanente  9.982 10.644
Imobilizado de uso  4.481  4.783
Outras Imobilizações de uso 8.518 8.032
Depreciação Acumulada (4.037) (3.249)
Intangível  5.501  5.861
Ativos Intangíveis 11.702 10.037
Amortização Acumulada (6.201) (4.176)
Total do Ativo 96.270 93.649

Balanços Patrimoniais / Passivo   2019   2018
Circulante   89.721  93.822
Empréstimos e financiamentos 21.789 23.492
Fornecedores 1.189 1.452
Contas a pagar 66.114 67.897
Obrigações tributárias 469 770
Obrigações trabalhistas 4 3
Dividendos a pagar 156 208
Não Circulante    504   6.802
Provisões para contingências 504 6.802
Patrimônio Líquido    6.045     (6.975)
Capital social 120.000 120.000
AFAC-Adiantamento para aumento de capital 7.252 -
Reserva de capital 3.091 (2.414)
Prejuízos acumulados (124.298) (124.561)
Total do Passivo   96.270  93.649

Demonstração do Resultado    2019    2018
Receitas operacionais 33.864 33.490
Receitas de operação de factoring e serviços 38.062 37.310
Deduções e impostos incidentes (4.198) (3.820)
Outras receitas / despesas operacionais (33.675) (49.209)
Despesas gerais e administrativas (55.697) (58.682)
Despesas tributárias (486) (622)
Despesas comerciais (1.869) (1.621)
Receitas / despesas financeiras 27.802 19.220
Outras receitas/despesas operacionais (3.425) (7.504)
Resultado operacional     189 (15.719)
Resultado não operacional 73 (7)
Imposto de renda e contribuição social        -     (51)
Prejuízo do Exercício     262 (15.777)

 Demonstração das Mutações   Adiantamento Reserva de
 do Patrimônio Líquido Capital social (-) Capital a para futuro  Ágio na Emissão Ações em Prejuízos
          subscrito integralizar aumento de capital     de Ações tesouraria acumulados  Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017       120.000     (19.760)         -     29.784    (26.540)      (108.786) (5.303)
Prejuízo do exercício - - - - - (15.777) (15.777)
Integralização de capital - 19.760 - - - - 19.760
Amortização da reserva de capital - - - (3.109) - - (3.109)
Compra de ações - - - - (2.546) - (2.546)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 120.000 - - 26.675 (29.086) (124.563) (6.975)
Prejuízo do exercício - - - - - 262 262
Amortização da reserva de capital - - - (2.450) - - (2.450)
Venda de ações - - - - 7.956 - 7.956
AFAC - Adiantamento para aumento de capital          -      -         7.252         -     -      -  7.252
Saldos em 31 de dezembro de 2019        120.000      -       7.252     24.225     (21.130)      (124.302)   6.045
Demonstração dos Fluxos de Caixa    2019    2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais (15.169) (19.218)
Prejuízo ajustado   (3.222)   (7.282)
Prejuízo do exercício (831) (15.776)
Provisão para contingências (6.298) 5.902
Depreciação e amortização 2.813 2.592
Aumento / redução de ativos:   (9.550)   (821)
- Contas a receber (28.451) 13.554
- Impostos a recuperar e outros créditos 2.371 60
- Bens em consignação 1.246 1.785
- Bloqueios judiciais 15.284 (16.220)
Aumento / redução de passivos:   (2.397) (11.115)
- Fornecedores (263) 181
- Dividendos a pagar (52) 8
- Obrigações trabalhistas 1 (1)
- Obrigações tributárias (300) (394)
- Contas a pagar (1.783) (10.909)
Fluxo de Caixa Proveniente das
 Atividades de Investimentos   (2.151)   (2.071)
Imobilizado e Intangível adquiridos (2.151) (2.071)

Quatro Milhões) de ações ordinárias nominativas inconversíveis em outras formas, sem 
valor nominal e 46.000 (Quarenta e Seis Mil) ações preferenciais nominativas, incon-
versíveis em outras formas, com valor nominal de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e com 
direito ao recebimento mensal de dividendos fixos equivalentes a 120% (cento e vinte 
por cento) da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, para cada mês calen-
dário correspondente, como prática pelo mercado interbancário para os Certificados de 
Depósito Interbancário - CDI, calculados com base no valor nominal unitário de cada 
ação preferencial que esteja totalmente integralizada e devidos até o último dia do mês 
subsequente ao de competência, pagos à conta de reservas de capital e/ou de lucros 

Fluxo de Caixa Proveniente das
 Atividades de Financiamentos 11.052 19.058
Aumento de capital, ágio na emissão e compra/venda de ações 4.802 17.213
Compra de ações 7.956 (3.109)
Empréstimos e mútuos     (1.706)    4.954
(Redução) Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes  (6.268)  (2.231)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 10.084 12.315
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício    3.816   10.084
(Redução) Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes   (6.268)   (2.231)

acumulados, sem direitos a voto, de participação de quaisquer lucros remanescentes da 
Sociedade, de participação de juros de capital próprio e de participação de aumentos de 
capital decorrentes da capitalização de quaisquer reservas ou lucros.

Renata Maximino de Lima - Contadora - CRC/SP 1SP 201.407/O-7

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em milhares de reais)

Contratos ganham mais atenção 
nas empresas durante pandemia
Há alguns anos, a implementação do modelo de trabalho intitulado de home office ganhou força no 
mercado

as empresas. A forma com 
que elas se vinculam, seja 
com clientes, fornecedores, 
empregados ou parceiros, é 
através de contratos. O con-
trato é uma das principais 
ferramentas estratégicas 
em uma organização - está 
tudo lá dentro”. 

Ainda de acordo com 
Flávio, os benefícios de 
uma boa gestão de contra-
tos para uma empresa são 
inúmeros. “É possível criar 
uma estrutura de incentivos 
e penalidades para melhorar 
a performance dos forne-
cedores, ou coletar ainda 
dados para identificar riscos 
e gerenciá-los de forma 
eficiente através dos con-
tratos”, complementa. Vale 
ressaltar que atualmente, a 
netLex está participando do 
Scale Up Endeavor, progra-
ma que seleciona as empre-
sas de maior crescimento 
e potencial para receber 
mentorias. “Temos também 
diversos cases de sucesso 
com clientes que adotaram 
nossa plataforma de gestão 
de contratos e entraram nas 
listas de diretores jurídicos 
finalistas e mais admira-
dos do anuário da Análise 
Advocacia”, finaliza Flávio 
Ribeiro. Fonte: (https://
netlex.io/).

tas feitas em duplicidade e 
sem históricos eficientes. 

Em números, houve um 
crescimento mensal de 18% 
(comparativo mês a mês) 
dos contratos elaborados 
pelo setor de suprimentos, 
46% de redução do ciclo 
para emissão de procurações 
e um aumento de 266% dos 
usuários ativos no módulo de 
consulta ao jurídico. Estudos 
da Associação Global de Ge-
renciamento de Contratos 
(IACCM) indicam que até 
9,2% da receita anual das 
empresas é perdida por falta 
de gestão de contratos. Já 
segundo o grupo financei-
ro multinacional Goldman 

Sachs, até 30% dos custos 
operacionais poderiam ser 
reduzidos através de uma 
melhor gestão contratual, 
que em tempos de crise se 
torna um fator essencial. 

O netLex viu a procura 
pelas funcionalidades da 
plataforma aumentarem 
significativamente nos úl-
timos meses, principal-
mente com a decretação, 
em inúmeras cidades, do 
lockdown. Para o CEO da 
netLex, Flávio Ribeiro, 
a realidade hoje exige 
uma mudança de postura. 
“Poucas pessoas têm ple-
na consciência que são os 
contratos que governam 

Mercado pet permanece atraente e 
deve passar por consolidação
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 18 de setembro de 20206

A primeira transmissão radiofônica no Brasil 
aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, em 
comemoração ao centenário da independência. 

De lá para cá, muitas formas de mídia surgiram, como 
a televisão e a internet. No entanto, mesmo com o 
avanço da tecnologia que trouxe profundas mudanças 
na forma de se comunicar no século XXI, o rádio está se 
reinventando e está em plena forma. Até poucos anos 
atrás, com as mudanças no entretenimento devido ao 
crescimento de novas formas de se comunicar, muitos 
pensaram que os rádios estavam com seus dias contados.

Aquele hábito de pegar um aparelho e sintonizar 
uma estação certamente pode acabar, mas isso não 
quer dizer o fim do rádio. Segundo o CEO da Tubelab, 
Fred Furtado, isso mostra o novo caminho do rádio: 
“As emissoras estão se reinventando como grandes 
centralizadoras de entretenimento, com música, 
diversão, notícia e outros conteúdos. Elas estão en-
contrando agora os caminhos digitais, por isso com a 
Internet os donos das rádios estão partindo cada vez 
mais nesta rota de difundir seus conteúdos nos meios 
digitais”, ele conta.

Uma maneira interessante de aliar o rádio com a inter-
net é a criação de podcasts. Fred mostra as vantagens 
desse estilo de conteúdo: “Eu penso que o podcast é 
mais um caminho para o rádio. Não vai ter ninguém 
que saiba fazer melhor um produto de áudio do que 
as empresas ligadas ao rádio”. Ele avalia ainda que “os 
donos de emissoras de rádio terão muita facilidade em 
produzir este tipo de conteúdo virtual, pois eles são os 
melhores profissionais que sabem trabalhar nesta ati-
vidade de criar algo para o público que envolva áudio e 
não tenha imagem” Confiante, ele acredita que esta vai 
ser uma plataforma para fazer o rádio crescer.

Quando a televisão chegou ao Brasil, em 1950, espe-
cialistas daquela época acreditaram que ali seria o fim do 

No próximo dia 25 será celebrado o Dia Nacional do Rádio. A data lembra o nascimento de Roquete Pinto, considerado o “Pai do Rádio 
Brasileiro”. Passados 98 anos da primeira transmissão radiofônica no Brasil, e diante do avanço tecnológico expressivo 

no século XXI, uma certeza: O rádio está mais vivo do que nunca.

MAis vivo do que nuncA

Pixabay

rádio. Setenta anos depois, a televisão também precisa 
se reinventar para se sustentar com as facilidades da 
internet e diante do crescimento do próprio rádio. O 
CEO da Tubelab comenta que “no formato como foi 
feito até hoje, a televisão tende a perder muita força. 
As grandes emissoras estão disponibilizando seus 
conteúdos em novas plataformas”. Por outro lado, essa 
crise se manifesta apenas no tipo de televisão que era 
feita até os dias atuais. “O meio pode enfraquecer, mas 
não as empresas, que estão cada vez mais fortes. É 
importante ressaltar isso”.

Mesmo com o advento de tanta tecnologia, o rádio 
se mantém forte, pois não são todos os brasileiros que 
têm acesso aos meios digitais. Segundo a pesquisa TIC 
Domicílios, do Comitê Gestor da Internet (CGI.br), 
o número de usuários de internet no Brasil em 2019 

chegou a 134 milhões, ou seja, 74% da população acima 
de 10 anos de idade, sendo que 71% dos domicílios 
possuem acesso à rede. Logo, 28% dos brasileiros, 
e isso considerando uma população de 210 milhões 
(dados de 2020 informados pelo IBGE), ainda não 
estão conectados.

Outra pesquisa mostra que, enquanto isso, dois 
em cada dez brasileiros que possuem smartphone, 
ou seja, 20%, declaram que pagam por serviços de 
streaming de música. A descoberta fez parte da 
pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box sobre 
uso de apps no Brasil. A proporção é praticamente 
metade daquela verificada em streaming de filmes 
e séries (38%). A diferença pode ser explicada por 
dois fatores. 

O primeiro é que os principais serviços de música 
oferecem versões gratuitas em troca da reprodução 
de publicidade em áudio, enquanto o Netflix, líder do 
segmento de streaming de filmes e séries, não dá essa 
opção. Outra possível explicação é que muitas pessoas 
têm o serviço de música como parte integrante dos 
seus planos de telefonia e talvez não o percebam como 
um serviço pago, mas como um “brinde” da operadora. 
Se por um lado os avanços tecnológicos são nítidos 
em grandes centros, como São Paulo, por exemplo, 
Furtado lembra da proporção continental do território 
brasileiro e destaca como a situação pode ser diferente 
em outros lugares: 

“O Brasil é um país gigante e que ainda possui muitas 
diferenças em vários sentidos, inclusive nesse caso se 
aplica um pouco das disparidades sociais. Ao mesmo 
tempo que temos uma população nos grandes centros 
já bastante adepta das ferramentas tecnológicas, nós 
temos aqueles que ainda não tem o conhecimento ou 
a ferramenta necessária para buscar entretenimento 
pelos meios digitais”, finaliza. Fonte: MF Press Global.

Pi
xa

ba
y

nA erA do podcAst, As rádios gAnhAM 
forçA e o futuro está gArAntido

Pi
xa

ba
y



Porque o nano 
learning pode ser uma 

solução para o 
meio corporativo

Você já ouviu falar em 
“nano learning”? O 
conceito não é novo, 
mas ainda é pouco 
explorado no universo 
corporativo

Consiste em conteúdos 
curtos de aprendi-
zagem, que exigem 

de três a cinco minutos de 
foco, apenas. Pode envolver 
um tutorial no Youtube, um 
artigo educacional curto, ou 
qualquer tipo de formato 
que seja direto, simples e 
fácil de ser digerido. 

Um estudo alemão, reali-
zado por Lenny DeFranco, 
identificou que o método 
permite 20% mais reten-
ção de informações em 
comparação a formatos 
tradicionais, mais longos de 
ensino. Isso porque, é feito 
em pequenas doses, sendo 
mais memorável, garantin-
do a recuperação rápida de 
informações e atendendo ao 
curto período de atenção 
do aluno. 

Mas e no meio corpo-
rativo? Como aplicar o 
conceito? Os treinamentos 
de capacitação são muito 
utilizados por empresas, 
instituições, fundações, etc. 
para alinhar seus funcioná-
rios à missão, visão e valores 
da empresa, desenvolvendo 
habilidades que atendam 
às expectativas da organi-
zação. 

As marcas muitas vezes 
precisam lidar com equipes 
pulverizadas, o que dificulta 
quando se trata de conte-
údos complexos, além de 
não conseguir medir efe-
tivamente o engajamento, 
que, atualmente é estimado 
por horas de atividades rea-
lizadas, palestras assistidas, 

dentre outros pontos que 
não significam que o apren-
dizado foi efetivo. 

É para resolver essa ques-
tão que entra o “nano 
learning”. Para suprir uma 
deficiência no mercado de 
treinamento corporativo, 
que não consegue alcançar 
e, principalmente, medir o 
tão sonhado engajamento, 
e consequentemente o 
aprendizado e desenvolvi-
mento de habilidades dos 
colaboradores. 

Já parou para pensar que 
muitas pessoas se tornam 
especialistas em seus hob-
bies? Isso se deve à ampla 
disponibilidade de materiais 
que utilizam nano learning, 
principalmente, na internet. 
Assim, se aplicado aos fun-
cionários, independente-
mente se são os que melhor 
performam ou não, pode 
torná-los, também, espe-
cialistas em suas funções e 
com habilidades específicas 
que a organização necessita. 

Se os líderes das empre-
sas desejam desenvolver 
efetivamente seus colabo-
radores e expandir seus 
negócios, precisam começar 
a olhar além dos treinamen-
tos medidos apenas pela 
carga horária. E começar 
a considerar novas formas, 
mais tecnológicas, digitais 
e eficientes, apostando na 
eficiência de um conceito 
que já tem ganhado força 
e importância ao redor do 
mundo. 

O “nano learning” pode 
ser o futuro do aprendizado, 
do ensino e do treinamento 
corporativo. 

(*) - Pós em Administração de 
Empresas pela EASP-FGV, fundou 

o Instituto Meio e é sócio-fundador 
da Lys, startup que cria, desenvolve 

e implementa treinamentos e 
capacitações por celular. 

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

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
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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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Além de médicos e enfermeiros, há facilidade para a entrada 
de engenheiros civis, au pairs, e também pessoas que atuam na 

área de alimentação.

linkedin.com/reprodução

Daniel Toledo (*)

Recentemente, eu participei 
de algumas palestras virtuais 
na OAB e percebi muitos in-

teressados nos processos de vistos 
para os Estados Unidos. Mesmo com 
a pandemia, e com alguns vistos 
suspensos nesse período, alguns 
outros como o EB-2 continuam 
sendo processados normalmente. 
Esse visto sofreu algumas altera-
ções e uma delas é referente às 
prioridades relacionadas a tipos de 
profissionais. 

Além de médicos e enfermeiros, o 
governo está facilitando a entrada 
de engenheiros civis, au pairs, e 
também pessoas que atuam na área 
de alimentação. São essas as prin-
cipais profissões para entrada nos 
Estados Unidos com o Visto EB-2, 
que há algum tempo, vêm ganhando 
maior aderência entre os brasileiros. 
Sobre o fato de alimentação ser uma 
das áreas favorecidas, é importante 
destacar que nem sempre o visto é 
por qualificação nesse setor, mas 
sim por empreendedorismo. Pesso-
as que possam abrir um restaurante 
no país também podem se beneficiar 
dessa modalidade. 

De toda forma, é importante 
analisar com clareza essa possibi-
lidade, pois existem formas mais 
eficientes de aplicação nesse caso. 
Outra questão que surgiu foi sobre 
a possibilidade de aplicar o visto 
EB-2 e estender o green card para 
familiares, incluindo filhos casados. 
Vale ressaltar que isso não é possível, 
porque quando um filho se casa, ele 
tem sua própria família e mesmo que 
seja menor de 21 anos, o visto não 
pode ser aplicado. Após se tornar um 
cidadão americano é possível fazer 
alguma solicitação de visto perma-
nente, mas até esse momento não 
há chances de isso ocorrer.

Profissões para as quais o governo 
americano está facilitando a 

concessão do visto EB-2

Existe algum problema em reali-
zar a solicitação do visto EB-2 e ir 
para os Estados Unidos com outro 
tipo de visto enquanto o pedido é 
processado? Na verdade, não, mas 
normalmente o processo ocorre 
de forma rápida, então pode não 
fazer sentido. O ideal é se progra-
mar, realizar o protocolo consular 
e aguardar a entrevista ainda no 
Brasil, assim todo o procedimento 
fica menos complicado e mais barato 
também, além de chegar ao país já 
com o green card.

Recebi um relato de um colega 
que entrou no país com o visto B-1, 
que é um visto de negócios (B-1 é 
o visto temporário, assim como o 
B-2, utilizado para turismo) e, por 
não ser um visto de trabalho, não é 
possível realizar qualquer atividade 
profissional durante a estadia. Por 
permanecer nos Estados Unidos 
durante um período maior do que 
o recomendado, acabou ficando 
sem status. A dúvida é, se mesmo 
assim, é possível voltar ao Brasil e 

fazer a solicitação do EB-1. 
É preciso saber que essa não é uma 

prática recomendável. Além de ter 
o visto negado, possivelmente será 
aberto algum outro tipo de proce-
dimento caso esteja em território 
americano. É importante destacar 
também, que exceder o período do 
visto em qualquer modalidade pre-
judica o processo de solicitação, e 
também é um risco desnecessário. 

Algumas pessoas também têm 
dúvida sobre a possibilidade de 
fazer a aplicação do visto EB-2 sem 
formação acadêmica e nesse caso, 
com a comprovação de experiência 
na área de atuação, aliado a um 
bom currículo e uma  estruturação 
do plano de negócios eficiente, até 
mesmo porque existem diversos 
critérios durante a análise de do-
cumentos, é possível aplicar e ser 
bem sucedido.

(*) - É advogado da Toledo e Advogados Associados 
especializado em direito internacional, consultor 

de negócios internacionais, palestrante e membro 
da comissão de direito internacional da OAB (www.

toledoeassociados.com.br).


