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A adolescência, conhecida como fase de descobertas e transforma-
ções, pode ser um período ideal para o incentivo à leitura. O hábito de 
ler pode contribuir para a compreensão de textos, aumento da criati-
vidade e na diminuição do stress e da ansiedade. Diante da pandemia 
do Coronavírus (Covid-19), algumas ações podem contribuir para o 
aumento da leitura neste período. Uma pesquisa da Universidade 
de Emory, nos Estados Unidos, comprovou que a leitura provoca no 
cérebro humano sensações como se o leitor tivesse realmente vivido 
o momento do livro.   

Leitura na adolescência

Profissionais em sintonia com os millennials. Processos mais dinâmicos. 
Lideranças mais abertas ao diálogo. Esses são alguns dos benefícios que o 
processo de gamificação pode trazer para sua empresa. Segundo a especialista 
em gamificação Nayra Karinne algumas mudanças simples nas estratégias 
organizacionais podem tornar todos mais eficientes. "Sem essas transforma-
ções as companhias podem ficar para trás e perder espaço rapidamente no 
mercado. São reflexões que devem fazer parte de como as empresas deverão 
se posicionar daqui em diante. Usamos os processos para atender demandas 
da sociedade e modernizar os costumes empresariais”, explica.   

Gamificação e negócios

Para qualquer cargo que uma pessoa venha a ocupar é importante 
que ela invista em atualizações de seus conhecimentos técnicos, que 
mantenha a leitura sobre atualidades em dia, e sempre faça cursos 
que renovem seu conhecimento. Mas você já parou para pensar que as 
suas competências emocionais podem interferir para você avançar na 
sua carreira? As empresas precisam avaliar as competências técnicas, 
mas tão importante quanto são as habilidades interpessoais conhecidas 
como “soft skills”.   

Destacar-se no mercado de trabalho
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Negócios em Pauta

Computadores para Professores
O governador João Doria anunciou o lançamento do pro-

grama 'Professor Conectado', que vai apoiar a compra de 
computadores para 161 mil professores e coordenadores 
pedagógicos que atuam na rede estadual de São Paulo. O 
investimento para a compra de computadores será de R$ 
322 milhões ao longo de dois anos. O programa visa in-
centivar o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica. 
Serão priorizados os professores em sala de aula e professor 
coordenador pedagógico, concursados e temporários. Uma 
próxima etapa contemplará diretores e outros profissionais 
do magistério.    Leia a coluna completa na página 3
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Conexão Tech

@Este é o primeiro de uma série de eventos que discutirá 
os impactos que a transformação pela qual passamos 

neste ano nos processos tecnológicos e comportamentais 
provocam nas empresas e seus gestores. Os últimos meses 
marcam um momento crucial para a gestão empresarial: 
a ressignificação de processos, onde gestão remota, ESG 
(Environmental, Social and Corporate Governance) e cul-
tura organizacional tornam-se os protagonistas. E agora, 
como encontrar a fórmula certa nas estratégias de negócios? 
Dia 29, das 9h às 10h30. Inscrições: https://conteudo.blog.
gs1br.org/conexaotech-gestao?utm_source=colab&utm_
medium=colab&utm_campaign=conexaotech_gestao#rd-
-form-joq3m2m5   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução

O esporte sempre esteve presente 
na minha vida. Desde muito cedo, 
lembro do meu pai me levando 
para ver os jogos de futebol dele e 
dos amigos. E mais tarde, ele me 
levava para jogar, treinar e disputar 
campeonatos. 

Lembro de uma época que treinava pelo time da 
escola nas segundas, quartas e sextas feiras, 

pelo Projeto Social Anjos do Futsal nas terças e 
quintas feiras e nos finais de semana disputávamos 
campeonatos. Tive esta rotina durante uns quatro 
anos da minha adolescência, e adorava! 

Mas meu ápice na carreira de futebol foi aos 
14 anos de idade quando estava treinando na 
escolinha do Flamengo que tinha aqui na cidade 
de Criciúma, e um certo dia um olheiro do clube 
do Rio de Janeiro chamou 5 jogadores do nosso 
time para ir fazer o teste no CT do Flamengo, e 
eu estava incluído dentre eles. 

Foi demais ser reconhecido assim e ter essa 
oportunidade, mas depois de ponderar bastante 
sobre o assunto, decidi que não iria fazer o teste, 
pois sabia que eu era muito mais esforçado do que 
talentoso. E assim acabou minha chance de me 
tornar jogador profissional. 

Naquele mesmo ano, teve uma "peneira" do time 
do Criciúma Esporte Clube e eu decidi participar, 
mas não fui muito bem e fui dispensado na segunda 
fase do teste. Dali pra frente, o futebol foi apenas 
para recreação. Até que aos 19 anos eu rompi o 
ligamento cruzado anterior do joelho direito na 
final do campeonato interno da Anjo Tintas, operei, 
voltei a jogar e rompi novamente. 

Alguns meses depois, após várias sessões de 
fisioterapia, voltei aos campos com o ligamento 
rompido mesmo e rompi o ligamento do joelho 
esquerdo e ali, naquele momento, com 23 anos 
de idade, decidi que não jogaria mais futebol, e 
nunca mais joguei. Hoje, treino triathlon porque 
gosto do desafio pessoal e aprendo meus limites 
a cada prova que disputo e estou muito satisfeito 
com o esporte amador. 

Mas voltando aos aprendizados com o esporte, 
aprendi, desde o início dos treinos, a importân-
cia da disciplina, respeito pelos colegas de time 
e adversários, resiliência e muitas outras boas 

CEO e triatleta cita 8 lições que 
aprendeu com o esporte 

habilidades que o esporte nos proporciona. Já pra-
tiquei de forma consistente diversas modalidades, 
dentre elas posso citar: Futebol de campo, Futsal, 
Basquete, Voleibol, Wakeboard, Snowboard, Surf, 
Skate, Tênis Motocross, Ciclismo, Natação, Corrida 
de rua e ultimamente estou praticando Triathlon. 
Mas já experimentei muito mais esportes do que 
estes citados. 

Sou adepto do esporte como estilo de vida, 
pela saúde e também pelas lições que temos 
durante nossa prática esportiva, seja por di-
versão ou profissionalmente. Vou listar abaixo 
algumas das habilidades que adquiri pelas 
práticas esportivas nos mais diversos esportes 
que já pratiquei. 

1. Trabalho em equipe: Jogando em um time 
aprendemos a importância de aprender a admi-
nistrar vaidades e entender que cada indivíduo 
ali precisa dar o seu melhor para que consigamos 
atingir nossos objetivos. Essa é uma lição valiosís-
sima para vencer no esporte e na vida. No trabalho 
ou em casa, se cada um fizer uma parte, a tarefa 
será mais leve e fácil. 

2. Todos temos limites: Conhecendo seus 
limites, você se permite focar no que tem de me-
lhor, o que permite se aprimorar e ter melhores 
resultados. Identifique seus pontos fortes e fracos 
e trabalhe neles para ter bons resultados. 

3. Ousadia: Muito além do campo, desenvolver 
a coragem de testar ideias ousadas é fundamental 
para um atleta ou profissional que quer surpreen-
der os adversários e vencer o jogo. 

4. Resiliência: Essa para mim é a principal 
característica de um empreendedor de sucesso. 
Aprender a falhar, aprender com os erros e tentar 
novamente. O esporte nos ensina muito isso, pois 
ganhamos e perdemos partidas o tempo todo e, 
se desanimarmos na primeira derrota, estaremos 
fadados a fracasso. Lidar com o fracasso é extre-
mamente importante para a formação. 

Como você reage diante de um grande desafio? 
Você entra em desespero e fica paralisado? Se 
algo inesperado e negativo acontece, como você 
reage? Fica calmo ou acha que o mundo vai aca-
bar? Pessoas resilientes conseguem analisar os 
problemas com seriedade e encarar as mudanças 
como algo natural da vida. Sabem que a mudança 
é uma constante na história da humanidade e que 
está cada vez mais rápida. 

Resiliência é a uma capacidade que desenvol-
vemos para responder de forma mais consistente 
aos desafios e dificuldades que surgem no dia a dia. 
Com ela, aprendemos a reagir com flexibilidade 
para superar desafios e circunstâncias adversas. 

5. Foco: Praticando esporte, precisamos nos 
dedicar muito, treinar horas e horas, estabelecer 
metas e cumprir regras. Tudo isso é necessário 
no mundo corporativo, nos estudos também e na 
vida social. 

6. Humildade: Perdemos muitas vezes durante 
os jogos e você vai perder/falhar muitas vezes 
na sua carreira profissional ou na vida pessoal 
também. Ninguém gosta disso, mas aprendemos a 
reconhecer o mérito do adversário. Identificamos 
nossos erros e seguimos adiante. 

7. Ter um propósito: Como time, temos que 
ter coesão e unidade para nos juntarmos em torno 
de uma causa, de um objetivo, buscando os me-
lhores resultados. Sozinhos, até podemos correr 
mais rápido, mas juntos, como um time, com um 
propósito estabelecido, chegamos muito mais 
longe e atingimos melhores resultados. 

8. Saúde e autoestima: Na prática, ao se 
exercitar, corpo e mente mudam. Além de melho-
rarmos nossa vitalidade, nossos índices de saúde, 
os músculos ficam mais definidos, nosso corpo 
muda e nos sentimos mais bonitos e seguros para 
atingir os objetivos. 

(Fonte: Filipe Colombo é formado em Administração 
com ênfase em Marketing e com MBA cursado nos 

EUA, China e Dubai, é CEO da Anjo Tintas, indústria 
com mais de 30 anos no mercado).
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INss e o serviço expresso 
Os segurados do INSS que desejarem 

evitar aglomerações e filas dispõem de 
um serviço alternativo para a entrega 
da documentação para concluir a 
análise do seu pedido, denominado 
'Exigência Expressa'. Por meio do 
serviço, o segurado pode entregar a 
cópia dos documentos em uma urna 
na entrada da agência do INSS mais 
próxima de sua residência. Para utilizar 
o serviço, entretanto, é necessário fazer 
um agendamento prévio, por meio do 
telefone 135, no aplicativo ou site do 
Meu INSS.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/metade-dos-brasileiros-e-influenciada-por-cupons-e-cashback/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-26-a-28-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-26-a-28-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-26-a-28-09-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-despertar-sua-competencia-emocional-e-se-destacar-no-mercado-de-trabalho/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-beneficios-da-leitura-na-adolescencia-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-a-gamificacao-revoluciona-a-estrategia-organizacional-e-alavanca-os-negocios/
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OpiniãO
Desafios da nova Lei 
Geral de Proteção de 

Dados para as empresas

A Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD) entrou 
em vigor no último dia 
27 de agosto

Ela altera significativa-
mente as obrigações 
das empresas quanto 

ao manuseio e tratamento de 
dados pessoais de seus colabo-
radores, funcionários diretos 
e de empresas terceirizadas, 
clientes e fornecedores. E 
tem a finalidade de aumentar 
a proteção à privacidade dos 
indivíduos e o controle sobre 
seus próprios dados. Hoje as 
empresas utilizam big data e 
analytics para coletar dados 
de clientes e assim oferecer 
produtos e serviços de forma 
mais assertiva, de acordo com 
gostos e preferências dos con-
sumidores. 

Um dos principais dispo-
sitivos da lei refere-se à 
transparência e à obtenção 
do consentimento expresso 
do titular do dado pessoal nas 
situações em que ocorrer seu 
tratamento. A forma de obten-
ção desse consentimento pode 
variar em função das diferentes 
bases legais previstas na lei, 
mas deve ocorrer. Caberá à 
recém criada, Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados 
(ANPD) a responsabilidade 
de acompanhar e fiscalizar se 
as empresas estão cumprindo  
a nova lei. 

Nesse sentido, uma das 
ferramentas à disposição da 
Autoridade  é um dispositivo 
que  prevê a apresentação de 
um “Relatório de Impacto à 
Proteção de Dados Pessoais”, 
que poderá ser solicitado a 
qualquer momento pela ANPD 
e deverá conter, minimamente, 
a descrição dos processos de 
tratamento de informações 
pessoais, bem como medidas 
organizacionais e técnicas, e 
mecanismos de mitigação de 
risco. Essa é uma das formas 
da ANPD ter visibilidade de 
como as empresas utilizam 
dados pessoais para fins de 
“big data e analytics”.

Assim, a nova lei impacta-
rá diretamente em todos os 
setores produtivos da eco-
nomia, que de alguma forma, 
fazem uso de dados pessoais, 
afetando-os em menor ou 
maior grau.  Empresas de 
serviços ao consumidor, como 
a Hughes, possivelmente terão 
mais trabalho na adequação 
à lei, por conta do alto nível 
de interação com estes e com 
a vasta cadeia de parceiros 
comerciais e fornecedores 
associados para a prestação 
desses serviços. 

Mas como as empresas po-
dem se adaptar à nova lei? - O 
primeiro passo é sem dúvida 
um mapeamento criterioso 

das atividades de cada depar-
tamento interno da empresa 
no tocante à coleta e ao tra-
tamento de dados pessoais. A 
partir daí a empresa terá uma 
lista de ações específicas para 
cada departamento de forma a 
atender aos requisitos da lei. 
Depois do mapeamento vem a 
implementação propriamente 
dita, que também traz suas 
complexidades e vai depender 
das características de cada 
departamento.

Em uma visão macro, a pro-
mulgação da lei põe o Brasil no 
rol de mais de 100 países que 
poderiam ser considerados 
adequados para proteger a 
privacidade e o uso de dados. 
Essa é uma sinalização positiva 
e mostra a preocupação do país 
em lidar de forma responsável 
com questões como   a pre-
venção e resposta à eventos 
de vazamento de dados pes-
soais. A LGPD terá entre seus 
principais desafios a missão 
de conscientizar a sociedade 
de que “dado pessoal” é um 
bem de valor que deve ser 
protegido, sob pena de trazer 
prejuízos ao indivíduo se for 
utilizado indevidamente e 
para fins diferentes do que foi 
consentido pelo titular, ou seja 
uma mudança de “mindset”. 

Outro ponto é a complexi-
dade das ações de adequação 
da LGPD nas empresas, con-
siderando todos os ajustes 
que as mesmas terão de fazer 
em seus sistemas internos e 
procedimentos, o que enfatiza 
a necessidade de um plano con-
sistente para a implementação 
das medidas. A lei oferece 
múltiplos benefícios, e o titu-
lar do dado é o ponto central 
da Lei.  A LGPD traz especial 
relevância no que se refere à 
transparência para o uso de 
dados pessoais, à compati-
bilização do uso destes com 
as finalidades informadas e a 
respectiva responsabilização 
do agente que os coleta. 

De forma resumida, significa 
limitar o uso de dados pessoais 
ao mínimo necessário para que 
se possa atingir a finalidade 
pretendida, além de garantir a 
eliminação ou a anonimização 
dos dados depois de atingida 
tal finalidade, ressalvadas 
algumas condições de reten-
ção de dados previstas na lei, 
como por exemplo, para o 
cumprimento de obrigações 
regulatórias.

Caso a empresa descumpra 
a lei, ela poderá vir a sofrer 
penalidades que incluem: (i) 
advertência, (ii) publicitação 
da infração e (iii) multa que 
pode chegar até 2% do fatu-
ramento bruto da empresa, 
limitada no total de R$ 50 
milhões, por infração.

(*) - É gerente de assuntos 
regulatórios da Hughes.

Sergio Maia (*)

São Paulo, sábado a segunda-feira, 26 a 28 de setembro de 2020 Negócios2 Negócios
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Soluções para a transformação tecnológica 
dos meios de pagamentos

@A RV Digital anuncia nova estratégia para promover a transfor-
mação digital dos meios de pagamento em pequenos e médios 

pontos de venda. A empresa já é responsável por transações eletrônicas 
que conectam milhões de consumidores em mais de 100 mil pontos 
de venda de todo o país e a meta é ampliar ainda mais a quantidade 
de estabelecimentos. Com interface intuitiva e simples de operar, o 
marketplace da RV Digital disponibiliza aplicações para acelerar a venda 
de recargas de telefonia, de TV por assinatura pré-paga e de vouchers 
para aplicativos via PIN (www.rvtecnologia.com.br).

Brasil foi um dos principais alvos de ataques 
cibernéticos em aplicativos financeiro

@O Brasil foi um dos principais alvos de ataques cibernéticos direciona-
dos a aplicativos de internet banking e de dispositivos de PoS, como 

são conhecidas as maquininhas de cartão, no primeiro semestre deste 
ano. Foi o que apontou o estudo Fast Facts, da Trend Micro, líder global 
em cibersegurança e segurança em nuvem. O país também foi um dos 
principais alvos de ataques em outras frentes, como mensagens eletrônicas 
e ransomware. O estudo também mostrou que a pandemia da Covid-19 
elevou as ameaças cibernéticas no Brasil no primeiro semestre deste 
ano (https://resources.trendmicro.com/rs/945-CXD-062/images/Fast_
Facts_Regional_Data_2020_06.pdf?utm_source=LINKEDIN&amp;utm_
medium=Social&amp;utm_content=202008263628857112&amp;utm_ca
mpaign=Threat&amp;linkId=98143794).

Atos e Siemens estendem parceria

@A Siemens AG e a Atos, líder global em transformação digital, 
anunciam a extensão de seu Customer Relationship Agreement 

dentro da parceria estratégica iniciada em 2011. O acordo tem como 
propósito acelerar os objetivos digitais da Siemens nas áreas de mo-
dernização de serviços e digitalização, data-driven digital, transfor-

mação da nuvem e cibersegurança. A parceria é de cinco anos, e os 
acordos, feitos separadamente com a Siemens AG, Siemens Energy 
AG e Siemens Healthineers AG, somam 3 bilhões de Euros e incluem 
serviços existentes assim como novos negócios. Como parte do acordo, 
a Atos também investirá em inovação e modernização digital, a fim de 
avançar em importantes tópicos de inovação para a Siemens (www.
siemens.com).

Jesus Sanches assume a gerência de 
operações e serviços da Service IT

@A Service IT, empresa especializada em outsourcing e consultoria, 
anuncia Jesus Carlos Sanches como novo gerente de operações e 

serviços. Ele vai coordenar e supervisionar as operações da organização. 
Sanches está há mais de 20 anos no mercado de tecnologia e possui 
experiência em planejamento, serviços de missão crítica alocados em 
data centers e managed services. Passou por empresas de grande 
porte, como Unilever, HP, GM, EDS, Stefanini, GVT, Telefônica. Está 
sempre conectado com as novidades e possibilidades, e tem como 
intuito levar uma ótima experiência ao cliente com base nas melhores 
práticas do mercado.

Serpro é a melhor empresa de Tecnologia de 
Software e Serviços do país

@O Serpro foi eleito a melhor empresa do Setor de Tecnologia 
de Software e Serviços do país pelo Anuário Época Negócios 

360º. Na edição de 2020, foram avaliadas as 2 mil empresas com 
maior receita líquida do Brasil. O Anuário levou em consideração o 
desempenho financeiro, governança corporativa, inovação, pessoas, 
sustentabilidade e visão de futuro das companhias. Neste ano, as 
empresas foram agrupadas em 25 setores da economia e, para cada 
setor, foi escolhida uma campeã e mais quatro destaques. Além dis-
so, foi realizado o ranking geral das 334 melhores empresas, sendo 
escolhidos os destaques em cada dimensão.

ricardosouza@netjen.com.br

Ecossistema voltado a startups e empresas 
do setor de Tecnologia da Informação

A ASSESPRO-SP (Associação das 
Empresas Brasileiras de Tecno-
logia da Informação - Regional 

de São Paulo) e o ITI - Instituto Tecno-
lógico Inovação firmaram uma parceria 
para a criação de um novo hub de 
oportunidades, o Hub ITI assespro-SP.

O projeto tem como objetivo fomen-
tar o ecossistema de inovação e de no-
vos negócios entre as micro, pequenas 
e médias empresas e startups do setor 
de tecnologia do Brasil.

Idealizado pela ASSESPRO-SP 
- associação que está há 43 anos fo-
mentando inovação e conectando os 
ecossistemas do setor de TIC do estado 
de São Paulo -  em parceria com o ITI - 
entidade que tem a tecnologia em seu 
DNA -  o hub foi pensado para apoiar 
as startups, PME e ter um espaço físico 
para fomentar e conectar o setor de 
tecnologia do estado de São Paulo, 
trabalho já realizado pela entidade.

“A proposta é construir um ecos-
sistema forte entre os associados da 
assespro-SP, residentes do HUB e os 
ecossistemas do setor de tecnologia de 
todo o estado, com o mercado nacional 
e internacional. Seguindo nosso lema: 
“Vamos construir juntos!”, é exatamen-
te disso que o espaço se trata: um local 
de colaboração e construção aberto ao 
empreendedor que busca um caminho 
para o desenvolvimento em seu ramo 
de atuação", explica Marelo Pascios, 
presidente da ASSESPRO-SP.

Neste novo momento, onde toda 
sociedade foi conduzida a realizar uma 
transformação digital, e por conse-
quência redesenhar suas estruturas, 
o hub terá um grupo inicial de 14 
residentes. A entidade e o instituto 
esperam assim, conectar as empresas, 
startups, organizações públicas e pri-
vadas, empreendedores em busca de 
inovação e centros de conhecimento 
e pesquisa em tecnologia.

“A ASSESPRO-SP oferecerá às 
startups residentes uma mentoria 
individualizada, na qual eu e profis-
sionais com experiência na criação 
e lançamento de negócios do setor 
de TIC compartilham suas opiniões, 
insights e reflexões com os empreen-
dedores, visando identificar atalhos 
nos processos de marketing, vendas, 
finanças e, principalmente, parcerias 
estratégicas. O networking amplo e 
qualificado da assespro-SP potencia-

tradicional cafezinho. Mas o conceito 
vai além do tradicional de coworking. 
A partir de um investimento mensal 
de R$ 800,00*.

Sua localização estratégica, na Ala-
meda Santos 880, no coração da cidade 
de São Paulo, a poucos metros e no 
mesmo quarteirão da Avenida Paulista, 
conta com coworking, espaço para 
pequenos eventos, sala de reunião e 
treinamentos, estúdio de gravação**.

Enfim, um ecossistema voltado à co-
laboração e conexão dos ecossistemas 
de tecnologia do estado de São Paulo, 
conectando com outros associados da 
própria ASSESPRO e outros empresá-
rios nacionais e internacionais.

"Quanto falamos do cenário brasilei-
ro, os comentários dos empreendedo-
res ou de quem pretende empreender, 
é exatamente a falta de apoio e de 
suporte ao empresário no país. O 
Hub  irá fomentar a conexão do em-
preendedor com outros do seu meio, 
fornecendo um espaço confortável 
para que ele possa iniciar e/ou desem-
penhar a sua empresa, além de ter um 
grande apoio, com aconselhamentos, 
mentorias, palestras preparando-o na 
captação de investidores e todo apoio 
que essas duas instituições trazem com 
a força que têm no mercado de TIC.  
Trazendo a startup/empresa para o 
nosso espaço, o empreendedor ganha 
a "musculatura" que precisa para divul-
gar a sua empresa ou startup, de uma 
forma estruturada", enfatiza Waldemar 
Lobo, vice-presidente de articulação 
da assespro-SP (www.assespro-sp.
org.br/HUBITIassesproSP/).

Com custo acessível e localizado no coração de São Paulo, espaço é muito mais que um coworking.
Pixabay

liza o fomento aos novos negócios. O 
sucesso da mentoria virá da compa-
tibilidade pessoal combinada ao con-
traste fora da zona de conforto, cujo 
papel mais importante é inspirar os 
residentes a definir metas e perseguir 
seus objetivos empresariais", comenta 
Norio Nakashima, diretor de startups e 
mentor dos residentes iniciais do HUB.

Na opinião de Adriano Mendes, dire-
tor Jurídico e responsável pelo Grupo 
Juridico/LGPD exclusivo aos associa-
dos da assespro-SP, a transformação 
digital trouxe uma série de possibili-
dades para o mercado de tecnologia, 
mas ainda há muitos "ifs" e maneiras 
do direito brasileiro ser interpretado.

"Ao analisar um MVP ou business 
plan, saber logo se pode ou não, ou 
melhor, como pode-se fazer algo que 
também pare de pé em termos jurí-
dicos, salvará muito tempo e evitará 
problemas que podem ser facilmente 
resolvidos nos estágios iniciais de de-
senvolvimento. Por isso, a possibilida-
de trazida pelo ITI e ASSESPRO-SP de 
oferecer apoio jurídico especializado 
nas áreas de consultoria em direito di-
gital, empresarial e proteção de dados 
é fundamental para que as startups 
e residentes consigam desenvolver 
seus produtos e tecnologias de forma 
madura e com visão de longo prazo", 
afirma.

As "residentes" (startups e empre-
sas do setor de TIC), terão acesso 
à Internet WI FI de alta velocidade; 
Copa compartilhada; Monitoramento 
/ Segurança; Sala de reunião e Trei-
namentos*; Recepção e aquele bom e 

Vagas abertas para profissionais 
de vendas e tecnologia

O setor de tecnologia teve cres-
cimento exponencial nos últimos 
anos – que se intensificou com a 
pandemia da covid-19. O Mercado 
Eletrônico, líder em soluções de 
comércio eletrônico B2B e eleito 
pelo Great Place to Work uma 
das 150 melhores empresas para 
trabalhar em 2019, anuncia novas 
vagas para os escritórios do Brasil 
(São Paulo - SP). Com nota de 
94% de satisfação na pesquisa 
feita com colaboradores durante 
a pandemia, a empresa se destaca 
no cenário brasileiro e reforça 
seu valor “Pessoas em Primeiro 
Lugar”.

As vagas estão abertas para 
os cargos de: Analista Funcional 
(Produto), Analista Programa-
dor Front-end, Desenvolvedor 
Dot Net, Desenvolvedor DotNet 

/ Team Leader, Desenvolvedor 
Back-end (Atendimento), Execu-
tivo de vendas (Farmer), Product 
Designer Pleno, Product Owner, 
Scrum Master, Técnico de suporte 
trilíngue. Os interessados devem 
se inscrever pelo email: selecao@
me.com.br.

O Mercado Eletrônico é líder 
na América Latina em soluções 
de comércio eletrônico B2B. Suas 
tecnologias e serviços para as áre-
as de compras ajudam empresas 
a conquistar mais economia, agi-
lidade, governança e colaboração. 
Com escritórios no Brasil, Por-
tugal, México e Estados Unidos, 
contabiliza mais de 1 milhão de 
fornecedores, 8 mil compradores 
e transaciona R$ 100 bilhões em 
negócios entre fornecedores e 
compradores.
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D - Aberta ao Turismo 
Após anunciar a retomada gradual do turismo em Fernando de Noronha, 
a partir de 1º de setembro, para os turistas que já tiveram a Covid, a ilha 
entra em uma nova etapa de reabertura, liberando a entrada para todos. A 
medida, válida a partir do próximo dia 10 de outubro, foi anunciada pelo 
administrador da ilha, Guilherme Rocha. O acesso seguirá um novo proto-
colo, elaborado pela administração da ilha e pelas autoridades de saúde do 
estado. A principal regra do protocolo é a obrigatoriedade da realização do 
teste RT-PCR (nariz e garganta) para detecção da Covid-19 no dia anterior 
ao embarque ou na data da viagem. Também será necessário assinar o 
Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta concordando com o 
cumprimento do protocolo. Mais informações: (www.noronha.pe.gov.br). 

E - Atendimento Humanizado
A Infobip, uma das maiores empresas de mensageria do mundo, anuncia o 
lançamento do Moments, uma plataforma de comunicação omnichannel para 
profissionais de marketing, com o objetivo de humanizar o atendimento ao 
cliente. A ideia é fazer com que as marcas entendam melhor o comportamento 
dos seus clientes e interajam com eles por meio de seus canais favoritos, 
utilizando a filosofia mobile first para criar relacionamentos duradouros entre 
empresas e clientes em diversos canais de comunicação, incluindo WhatsApp, 
Facebook Messenger, SMS, e-mail, voz, apps móveis, websites e o RCS. Tam-
bém auxilia profissionais do marketing na criação de campanhas que engajem 
seus clientes ao oferecer uma visão de todo histórico de comunicação entre 
o cliente e marca em uma única plataforma. Saiba mais: (www.infobip.com). 

F - Cabina Brasileira
A Daimler Trucks reafirmou a importância da Mercedes-Benz do Brasil 
como player global no desenvolvimento de caminhões. Pela primeira vez, 
a Companhia anunciou que o projeto da cabina do Novo Actros no Brasil, 
criado pela equipe brasileira, será a base de uma inédita cabina que será 
produzida na Alemanha para o “Novo Actros F”, versão de entrada que 
será comercializado em 24 países da Europa e de outros continentes, 
a partir de janeiro de 2021. A cabina brasileira, inédita para o mercado 
europeu e outros países, será produzida  pela Mercedes-Benz Trucks 
na Alemanha. Ela chegará ao mercado com o também inédito modelo 
“Novo Actros F”, ampliando o portfólio dessa família de pesados. Mais 
informações: (https://mercedes-benz.com.br/institucional/).

G - Desafios da Liderança
Leadership Conference, maior evento da América Latina sobre desen-
volvimento de lideranças, promovido pelo TransformaçãoDigital.com, 

A - Jovens & Empresas
A Fundação Estudar está com inscrições abertas para o processo 
seletivo do “Conexão - Mercado Financeiro, Gestão Empresarial e 
Empreendedorismo & Inovação”. O evento gratuito acontece nos 
dias 11 e 12 de novembro e conecta formandos e recém-formados 
com interesse nas áreas Mercado Financeiro, Gestão Empresarial 
e Empreendedorismo & Inovação com grandes empresas de todo o 
Brasil, como Stone, Votorantim S.A., XP Inc., Banco Pan, Itaú Uni-
banco e Santander. As interações entre representantes e inscritos 
são convertidas em dados. Com essas informações, as organizações 
podem melhorar os quesitos de “marca empregadora”. Inscrições:  
(http://bit.ly/3kNuSBP). 

B - Maquinário de Mineradoras 
De olho no crescimento do setor de mineração brasileiro, a thys-
senkrupp passa a fabricar localmente equipamentos pesados para 
processamento de minério. O objetivo é atender aos clientes brasileiros 
com maior agilidade e competitividade, gerando maior valor agregado 
local e empregos. Dentro do escopo da nova atuação, a thyssenkrupp 
fabricará equipamentos em sua unidade brasileira proporcionando aos 
clientes conteúdo local de maneira a habilitá-los ao uso de recursos e 
financiamento nacional. A produção se concentrará no fornecimento e 
modernização de máquinas de ponta para moagem e processamento 
mineral, as prensas de rolo de alta pressão (chamadas de HPGR - high 
pressure grinding rolls) - das quais a thyssenkrupp é detentora de mais 
de 75% da base instalada no país. 

C - Live de Vendas 
A Ford promove neste sábado (26), das 10h00 às 13h00, a sua primeira 
Live Nacional de Vendas, um evento inovador com preços e condições 
especiais para quem quer comprar um carro novo sem precisar sair 
de casa. O programa – com acesso pelo (fordlivenacionalvendas.com.
br) – oferece a linha completa de modelos da marca, incluindo Ka 
Hatch, Ka Sedan, EcoSport, Ranger e o novo Territory, com condições 
exclusivas e os melhores descontos do mercado. Todas as conces-
sionárias da Ford vão participar dessa ação, trazendo ofertas para 
incentivar as vendas, junto com outras facilidades oferecidas pela 
marca, como o financiamento com parcelas pela metade até 2022. 
O cliente pode fechar negócio sem precisar ir à concessionária e, 
se preferir, também tem a opção de receber o veículo em casa, com 
todos os cuidados de higiene e segurança.

ecossistema que conecta pessoas e empresas à transformação digital, 
acontece online e gratuito nos dias 19 a 23 de outubro, das 9h às 17h. O 
evento tem como foco debater a gestão de um líder e seus impactos na 
rotina de trabalho, assim como no desempenho do seu time e no negócio 
da empresa, o que pode, ou não, trazer entregas mais consistentes. A 
expectativa é de atrair 80 mil pessoas que poderão tirar as dúvidas em 
tempo real. Com oito conteúdos/dia, o evento soma mais de 30 horas 
de informações exclusivas e é voltado para empreendedores, líderes do 
mercado em atuação e em desenvolvimento, e profissionais de RH. Para 
se inscrever, acesse: (https://leadershipwebconference.com/). 

H - Jovens Engenheiros 
A BP Bunge Bioenergia, companhia formada em dezembro de 2019 a 
partir da joint venture das operações de açúcar, etanol e bioeletricidade 
da BP e da Bunge, lança a primeira edição de seu programa destinado 
à formação de novas lideranças. O Jovens Engenheiros é dedicado a 
acelerar a carreira de profissionais que possuem de três a cinco anos 
de formação e vivência no setor sucroenergético ou em operações de 
grandes indústrias. O objetivo é capacitar colaboradores para cargos de 
líder, coordenador e especialista nas operações. O programa tem dura-
ção de 12 meses e é destinado a profissionais das áreas de Engenharias 
de Produção, Produção Mecânica, Agronômica, Agrícola, Química, 
Mecatrônica, Elétrica e Mecânica. Interessados devem acessar: (http://
jebpbunge.across.jobs/). 

I - Posições Estratégicas
Na contramão do cenário, que vive seu período de retenção e incertezas 
econômicas, a Agrotools, maior AgTech da América Latina, mantém seu 
destaque no mercado de agronegócios e registra desenvolvimento em 
ritmo acelerado. Focada em contratações, a AgTech busca profissionais 
em diversos níveis profissionais, de posições mais estratégicas como, 
Head de Administrativo, Produtos, Canais Digitais e Marketing até 
Executivo de Vendas, Analista de GEO, Desenvolvedores e Designer 
UX/UI. A empresa também está com vagas abertas para estagiários - no 
suporte das áreas de Marketing e Negócios, Comercial, Finanças, Análise 
Geográfica e Ambiental e Projetos. Os interessados podem saber mais 
sobre as posições abertas e se candidatar em: (http://agrotools.gupy.io/).

J - Programa de Estágio 
A ClearSale, empresa líder em soluções antifraude nos mais diversos 
segmentos, lança seu Programa de Estágio, estruturando o processo 
de seleção e capacitação profissional de estudantes de graduação e 
tecnólogos, com oportunidades para quem está nos dois últimos anos, 
de qualquer curso superior. O programa conta com o acompanhamento 
e desenvolvimento personalizado para os estagiários, com a finalidade 
de formar talentos criativos, engajados, e com alta performance. Eles 
terão mentoria, palestras, avaliação de desempenho, um programa de 
desenvolvimento individual e todo o apoio para a elaboração e apre-
sentação de um projeto de conclusão. As bolsas serão de R$ 2.100,00 
para os estudantes do penúltimo ano e R$ 2.400,00 para os que estão 
no último ano do curso.

A jornada do 
consumidor no contact 

center responsivo

Nos últimos tempos, 
especialmente com o 
início da pandemia da 
Covid-19, o atendimento 
ao cliente se tornou 
ainda mais importante. 

As empresas buscam no-
vas formas de atender 
às demandas de consu-

midores mais exigentes com 
qualidade e rapidez, para ga-
rantir satisfação e fidelização. 
Nesse cenário, o contact center 
responsivo ganhou ainda mais 
espaço no mercado. O modelo 
surge com o objetivo de atender 
o cliente em qualquer situação 
– de forma rápida e eficiente, a 
fim de priorizar suas demandas, 
mesmo em momentos de pico 
no atendimento ou até mesmo 
fora do horário comercial. 

Além disso, é compatível com 
diversos canais de atendimento 
para que o consumidor possa 
transitar, de acordo com sua 
necessidade, mantendo sem-
pre o contexto e histórico das 
interações anteriores. Para en-
tender melhor como funciona 
um contact center responsivo, 
veja o exemplo abaixo, que 
simula um problema real com 
uma cliente fictícia (Luísa) 
durante o contato com a sua 
seguradora: 
	 •	Problema: Luísa está com 

problema de inundação no 
banheiro e, no caminho 
para academia, decide ligar 
para sua companhia de 
seguros. O concierge da se-
guradora reconhece quem 
é a cliente, identifica que há 
conversas recentemente 
fechadas em algum dos 
canais e tenta transferir a 
chamada ao consultor de 
sua conta, Eric. 

	 •	Atendimento: O sistema 
verifica que o atendente 
está ocupado com outra li-
gação e dá algumas opções 
para Luísa: esperar até 
que Eric esteja disponível, 
deixar uma mensagem de 
voz ou falar com outro 
atendente. Ela decide gra-
var uma mensagem de voz, 
pois já está acostumada a 
falar com Eric e gosta de 
seu atendimento.

	 •	Retorno: Quando fica 
livre, Eric vê a transcri-
ção da mensagem de voz 
e retorna a chamada. Ele 
explica o procedimento 

e pergunta se Luísa quer 
receber o formulário de 
incidentes por e-mail ou 
SMS e ela opta pelo e-mail. 
Ao chegar em casa, ao final 
do dia, Luísa abre o e-mail 
e preenche o formulário - 
também decide enviar uma 
mensagem no WhatsApp 
pedindo confirmação do 
recebimento do documen-
to e pergunta qual o tempo 
estimado para a resolução 
do problema.

	 •	Contato: Eric vê a men-
sagem no início do turno 
no dia seguinte - o sistema 
lhe entregou a interação 
automaticamente porque 
ele é o responsável por 
aquele atendimento – e 
responde confirmando 
que recebeu o e-mail com 
o formulário, sugerindo fa-
zer uma chamada de vídeo 
com o avaliador de seguros 
mais tarde naquele mesmo 
dia, para que Luísa possa 
mostrar os danos por vídeo 
e economizar tempo.

  Mais tarde, na hora combi-
nada, ela abre o link e inicia 
uma chamada de vídeo 
com o avaliador, mostra 
seu banheiro inundado e 
o avaliador ativa a geolo-
calização para confirmar 
o endereço e tira fotos 
dos danos causados pela 
inundação.

	 •	Confirmação: Dois dias 
depois, Luísa recebe um 
SMS confirmando o valor 
que ela receberá para 
cobrir os danos e também 
um link para uma pesquisa 
de NPS. Ela preenche a 
pesquisa como 100% satis-
feita, e o consultor ajusta 
o caso para “Incidente 
resolvido”, encerrando a 
interação.

Todo esse processo só é 
possível quando o contact 
center  possui interação com-
pletamente automatizada e, 
ao mesmo tempo, humana e 
personalizada. Para isso, são 
necessárias tecnologias que 
combinam agentes humanos e 
bots de conversação e que per-
mitem que toda a informação 
viaje de canal em canal com 
uma visão ampla e histórico 
unificado.

(*) - É Country Manager da 
Altitude Software Brasil 

(www.altitudesoft.com.br).

Vanessa Tiba (*)

Mesmo com a alta, o ín-
dice registrou o pior 
desempenho para 

um mês de setembro desde 
o início da série histórica, em 
janeiro de 2010. Além disso, 
no comparativo anual, houve 
recuo de 26,9% – a sexta 
retração seguida nesta base 
comparativa. O indicador 
está abaixo do nível de sa-
tisfação (100 pontos) desde 
abril de 2015.

Para o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, a 
flexibilização do funciona-
mento dos estabelecimentos 
comerciais tem ajudado na 
recuperação do consumo 
dos brasileiros. “As famílias 
têm se revelado mais satisfei-
tas diante das novas regras 
de abertura do comércio, 
mesmo que o momento 
atual ainda exija cautela”. 
O único indicador relati-
vo ao momento atual que 
apresentou retração foi o 
relacionado à renda (-1,1%). 
O item acumulou a sexta 
queda seguida e caiu a 76,5 
pontos – o menor patamar 
da série histórica. 

A flexibilização do funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais tem ajudado na recuperação do consumo.
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A população ocupada entre 30 de agosto a 5 de setembro 
foi estimada em 82,3 milhões, desse total, 4,2% ou cerca 
de 3,4 milhões estavam afastados do trabalho devido ao 
distanciamento social. No período anterior tinha sido 
4,4% ou 3,6 milhões de pessoas e bem abaixo da primeira 
semana da pesquisa, de 3 a 9 de maio quando era 19,8%, 
quando eram 16,6 milhões. Os dados fazem parte da Pnad 
Covid19 semanal foram divulgados pelo IBGE. 

A população ocupada e não afastada do trabalho foi 
estimada em 76,8 milhões de pessoas na semana anterior 
eram 76,1 milhões). No entanto, representa aumento 
frente a semana de 3 a 9 de maio (63,9 milhões). Entre 
essas pessoas, 8,3 milhões ou 10,8% trabalhavam remo-
tamente. A pesquisa indicou que o contingente é estável 
frente a semana anterior quando o total de pessoas era 
8,3 milhões e o percentual 10,9%. A população desocu-
pada nesse período ficou em 13,0 milhões de pessoas, o 
que significa estabilidade na comparação com a semana 
anterior, quando registrou 13,7 milhões de pessoas.

A população ocupada foi estimada em 82,3 milhões na 
semana de 30 de agosto a 5 de setembro e ficou estável 
também em relação à semana anterior (82,2 milhões de 
pessoas), mas houve queda na comparação ao período 
de 3 a 9 de maio (83,9 milhões de pessoas). “Desde me-
ados de junho há uma recuperação no total de pessoas 

O motivo foi o isolamento social imposto 
pela pandemia da Covid-19.
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Intenção de consumo das famílias 
volta a crescer após cinco quedas

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF), medida pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), 
voltou a crescer em setembro (+1,3%), após cinco quedas consecutivas, e subiu a 67,6 pontos

“Esses fatores revelam que 
a percepção mais favorável 
do mercado de trabalho atual 
já se reflete positivamente e 
de forma mais intensa nas 
perspectivas em relação ao 
futuro profissional para os 
próximos seis meses”, afirma 
a economista da Confede-
ração.

Em relação às condições 
de consumo, o subíndice 
Consumo Atual voltou a 
apresentar crescimento 
(+1,6%), chegando a 50,7 
pontos. O item Acesso ao 
Crédito seguiu o mesmo ca-
minho, registrando aumento 
mensal de 0,8% e atingindo 
81,1 pontos. Assim como os 
dois primeiros, o indicador 
Momento para Duráveis 
também subiu em setem-
bro (+3,2%), chegando a 
42,3 pontos. Com relação 
à perspectiva de consumo, 
houve leve retração mensal 
(-0,1%), o que, segundo Ca-
tarina, “mostra que, apesar 
da melhora na percepção de 
consumo atual, as famílias 
continuam seletivas com sua 
renda” (Gecom/CNC).

“A renda continua sendo 
um fator sensível para as 
famílias, mesmo tendo me-
lhora nas percepções em 
relação ao mercado de traba-
lho, que se tornaram menos 
negativas”, destaca Catarina 
Carneiro da Silva, econo-
mista da CNC responsável 
pelo estudo. O subíndice 
que mede a satisfação dos 
consumidores com relação 
ao emprego voltou a regis-
trar crescimento (+0,3%) e 
fechou o mês como o item 

de pontuação mais elevada 
(85,7 pontos).

Na esteira do aumento do 
indicador Emprego Atual, o 
subíndice que avalia a pers-
pectiva profissional dos bra-
sileiros apresentou o maior 
crescimento mensal em se-
tembro (+5,9%), chegando a 
75,2 pontos. Catarina chama 
a atenção para o fato de o 
item ter obtido a segunda 
variação positiva consecu-
tiva, ainda mais acentuada 
que a anterior (+4,6%). 

IBGE: 3,4 milhões estavam afastados do 
trabalho no início setembro

ocupadas, depois da forte queda de início de maio até 
meados de julho. 

Essa recuperação recente vem se dando, especialmente, 
entre trabalhadores informais os trabalhadores por conta 
própria, que foram os mais atingidos no início da pande-
mia”, observou a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia 
Vieira. A taxa de informalidade aproximada (34,6%) foi 
pouco acima da semana anterior (34,0%) e menor do que 
a registrada entre 3 e 9 de maio (35,7%) (ABr).
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5G e Coronavírus: 
insegurança chinesa

A tecnologia 5G 
está no centro da 
disputa geopolítica 
e tecnológica que 
pode tomar contornos 
dramáticos com 
a crise sanitária 
iniciada em Wuhan

De um lado, a China, 
que trabalha de ma-
neira intensa pela 

adoção de sua tecnologia 
em diversos países, sofreu 
um enorme revés diante da 
desconfiança pós-Corona-
vírus. Do outro, os Estados 
Unidos, principal adversário 
comercial, assiste o derreti-
mento chinês com distância 
regulamentar. Fato é que 
nenhum país poderá ficar 
indiferente a essa disputa 
e será cada vez mais difícil 
assumir posições interme-
diárias. 

A razão é muito simples. 
Os Estados Unidos passa-
rão a limitar a cooperação 
em áreas estratégicas, tais 
como defesa, inteligência e 
alta tecnologia nos casos em 
que a segurança de dados e 
informações sensíveis esti-
verem sujeitas à violação 
por parte de entes malignos 
com acesso às redes de 5G. 
Um argumento coerente 
que preserva suas posições 
estratégicas. 

Países mais afoitos pode-
rão optar pelo desenvolvi-
mento rápido do 5G com 
base somente na qualidade 
e no preço de equipamen-
tos e da tecnologia, sem 
levar em conta ameaças de 
segurança embutidas.Con-
tudo, isso pode significar, no 
longo prazo, comprometer 
dados pessoais, segredos 
industriais e até o funcio-
namento de infraestruturas 
críticas também na área de 
segurança e defesa. Esse é 
o chamado “risco chinês”. 

É por esse motivo que os 
Estados Unidos possuem 
um ponto válido que pre-
cisa ser debatido e levado 
em consideração. Diferen-
temente de suas concor-
rentes ocidentais, que são 
companhias privadas com 
governança corporativa 
transparente, as empresas 
chinesas são apenas formal-
mente privadas. Na prática, 
seus dirigentes estão en-
redados na trama política 
do Partido-Estado, sendo 
impossível desvincular a 
Huawei, por exemplo, dos 
interesses estratégicos do 
partido comunista chinês. 

Nesse contexto, é im-
portante que o Brasil não 
comprometa as enormes 
possibilidades de coopera-
ção com Washington, nosso 
aliado estratégico, em nome 
de uma visão puramente 
econômica. Não podemos 
nos contentar em comprar, 
por valor de face, eventuais 
compromissos de respeito 
aos parâmetros do processo 
competitivo por parte de 
empresas chinesas. Espe-
cialmente no momento em 
que o investimento na China 
passou a ser repensado por 

largas corporações diante 
da falta de transparência 
governamental, em face do 
Coronavírus. 

Sabemos que esses com-
promissos, na prática, são 
muito difíceis de monitorar, 
já que a tecnologia 5G pode 
muito bem conter “back 
doors” e outros estratage-
mas para permitir acesso 
não autorizado à rede e a 
seu tráfego de dados. Ações 
de espionagem ou de ataque 
cibernético, em um mundo 
dominado pelo 5G, pode 
colocar em risco a vida de 
pessoas, já que será possível 
controlar equipamentos 
domésticos pela Internet 
das Coisas, fazer cirurgias 
a distância, isso sem falar 
em seu papel também na 
administração de redes 
elétricas, barragens, portos, 
aeroportos e nos complexos 
militares. 

Não é possível, nessa tec-
nologia, qualquer arremedo 
de solução intermediária, 
separando o centro (“core”) 
do sistema de sua perife-
ria, já que a integração é 
total entre equipamentos 
e conexões. Para o Brasil, 
é importante implementar 
o 5G porque a competiti-
vidade de nossa economia 
e a eficiência de serviços 
públicos dependerão disso. 
Cabe ao nosso país tomar 
as medidas que entender 
necessárias para restringir 
ações indesejáveis sobre as 
redes de telecomunicações. 

O desafio é implementar 
o 5G, mas não a qualquer 
custo. É implementar o 5G 
preservando nossa aliança 
estratégica com os Esta-
dos Unidos e outros países 
ocidentais, sem abrir um 
flanco que comprometa a 
segurança nacional. A crise 
internacional de confiança 
pela qual passa a China 
atualmente, impulsionada 
pela crise sanitária, torna-se 
emblemática neste cenário. 
O Brasil precisa trabalhar 
com parceiros democráticos 
reconhecidos pela transpa-
rência. Tampouco devemos 
ceder ao monopólio tecno-
lógico chinês em troca de 
apoio no combate ao Co-
ronavírus, um movimento 
estratégico preocupante 
que tem circulado nos meios 
internacionais. 

Apenas eliminando a 
presença de empresas que 
confundem-se com gover-
nos, como é o caso chinês, 
poderemos seguir adiante 
com a nova tecnologia sem 
aumentar potencialmente 
os riscos de perdas irre-
paráveis. Somente assim 
podemos preservar ao mes-
mo tempo, as vantagens 
econômicas, políticas, es-
tratégicas e de segurança 
derivadas de nossa inte-
gração no mundo Ociden-
tal, regido pelo Estado de 
Direito, pela transparência 
e pelo compromisso com as 
liberdades individuais. 

(*) -  Ex-Diretor da Apex-Brasil 
e Diretor-Executivo do Interlegis no 

Senado, é coordenador 
da pós-graduação em Relações 

Institucionais e Governamentais 
da Faculdade Presbiteriana 

Mackenzie Brasília.

Márcio Coimbra (*)

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

Você já deve ter ouvido falar em funil 
de vendas. Mas o que muitos não sabem 
é que essa técnica, tão popular para 
quem trabalha com marketing, também 
funciona muito bem no setor de comu-
nicação, especialmente para assessoria 
de imprensa. Por isso, a aboutCOM, 
agência de comunicação especializada 
em atendimento a empresas de tecno-
logia, traz algumas considerações sobre 
o que chama de funil de influências, 
visando a praticidade e melhorias no 
direcionamento de conteúdo produzido 
para corporações. 

Sair na imprensa é importante para 
quem quer ampliar a presença entre seus 
públicos. Cada área de atuação conta 
com publicações especializadas e elas são 
uma verdadeira fonte de autoridade para 
a sua marca. Por isso, não basta apenas 
preparar um conteúdo interessante e 
distribuí-lo sem antes pensar sobre os 
estágios do funil que esse conteúdo 
abrange e de que forma chegar a veículos 
de imprensa especializados nesse tema. 

No mundo da tecnologia, por exemplo, 
existem canais que atuam desde aspec-
tos mais técnicos (e até científicos) até 
as mais simples reviews que informam 
usuários a respeito das qualidades de 

produtos e serviços em destaque no 
mercado, mas nada impede que um con-
teúdo eficaz apareça em jornais, revistas 
ou sites de assuntos gerais. “O grande 
motivo da fama do funil é, justamente, 
a sua eficácia para a jornada do cliente. 

Com seus estágios de aprendizado, 
reconhecimento e consideração, uma 
estrutura narrativa reconhecida parti-
cipa do caminho do usuário até a apre-
sentação do produto”, esclarece Flavia 
Sobral, diretora da aboutCOM. Cada 
estilo e abordagem, acaba por trabalhar 
em um nível do funil de comunicação. 
Alguns geram interesse e apresentam 
soluções, outros aprofundam a experi-
ência, entregando insights técnicos ou 
opiniões especializadas. Trazemos uma 
rápida definição sobre cada uma das 
etapas do funil: 
	 •	Etapa de aprendizado: atua geran-

do interesse no usuário, com conte-
údos de qualidade que informam e 
retêm a atenção. 

	 •	Etapa de reconhecimento: são 
apresentados conteúdos que se apro-
fundam no problema, demonstrando 
que as suas dores são compreendi-
das, soluções são entregues, adicio-
nando valor e empatia na experiência 

do usuário. 
	 •	Etapa de consideração: o chamado 

“fundo do funil”. Aqui, o lead entende 
que pode contar com a empresa para 
resolver seu problema específico. 
Uma solução é apresentada. 

“Conforme os objetivos da empresa, é 
possível criar uma estratégia de comuni-
cação que atue no lugar certo e na hora 
certa. Essa é a função de uma estratégia 
de comunicação verdadeiramente alinha-
da em todas as frentes”, salienta Flavia. 

Isso acontece porque canais especiali-
zados e respeitados contam com grande 
autoridade entre seus públicos-alvos. E 
é por meio de seus conteúdos que as 
pessoas se informam e se baseiam para 
tomar decisões de compra e venda. 

Uma expansão orgânica da marca toma 
fôlego a partir dessa comunicação, já 
que o rumor começa a ser espalhado 
justamente nas esferas de “quem entende 
do assunto. Ao entender o objetivo do 
negócio, e a partir do estudo detalhado de 
suas personas, é possível compreender 
como sair em cada um desses canais, o 
que contribuirá com resultados para a 
expansão da presença da empresa no 
mercado.  Fonte e mais informações: 
(www.aboutcom.com.br).

A nova lei cria dois 
novos tipos de assi-
natura eletrônica em 

comunicações com entes 
públicos e em questões de 
saúde: simples e avançada. 

A assinatura simples se 
destina a transações de bai-
xo risco que não envolvam 
informações protegidas por 
sigilo. O governo estima 
que 48% dos serviços pú-
blicos disponíveis poderão 
ser acessados por meio de 
uma assinatura eletrônica 
simples, a exemplo de re-
querimentos de informação, 
marcação de perícias, con-
sultas médicas ou outros 
atendimentos.

Já a assinatura avançada se 
aplica a processos e transa-
ções com o poder público; ela 
garante o acesso exclusivo 

É importante de trabalhar em um plano de contas bem 
elaborado, em linha com o plano referencial 

exigido pela Receita.
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Lei disciplina uso de assinaturas 
digitais com entes públicos

Foi publicada no último dia 24, no Diário Oficial da União, a sanção da Lei 14.063  que dispõe sobre o 
uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em 
questões de saúde e sobre as licenças de softwares desenvolvidos por entes públicos

para assinaturas eletrônicas 
simples e avançadas.

“Naqueles atos que inspi-
rem maior segurança e ele-
vada presunção de validade 
jurídica, apenas a assinatura 
qualificada (ICP-Brasil) po-
derá ser utilizada. A Lei é um 
avanço para todos os setores 
e uma vitória da sociedade. 
Segundo Araújo, ao permitir 
que os cidadãos tenham 
direito a uma assinatura 
eletrônica, caminharemos 
rapidamente para a tão ne-
cessária sociedade digital. “A 
indústria 4.0 tem sua porta 
de entrada na digitalização 
dos processos. Atos da vida 
poderão ser realizados pela 
internet com segurança, 
confiabilidade e enorme 
conveniência no Brasil” (AI/
(AARB).

do titular e permite o rastre-
amento de alterações feitas 
no documento assinado. A 
assinatura avançada pode-
rá ser usada, por exemplo, 
no processo de abertura, 
alteração e fechamento de 
empresas. Para o presiden-

te-executivo da Associação 
das Autoridades de Registro 
do Brasil  Edmar Araújo, a lei 
respeita os diferentes tipos 
de transação possíveis na 
rede mundial de computa-
dores, reservando a maior 
parte das operações digitais 
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Com prazo final no dia 30, entrega de 
ECF pode requerer contratação de especialista

Termina no dia 30 de setembro o período limite de entrega 
da Escrituração Contábil Fiscal, a ECF. É importante se 
atentar ao prazo, porque quem deixar para organizar as 
informações da empresa na última hora corre o risco de 
cometer sérios erros durante o preenchimento e entrega 
do documento. Consequentemente, arrisca-se a cair nas 
garras do Fisco. E é por esse motivo que cada vez mais 
empresas vêm buscando a contratação de profissionais 
terceirizados experientes, que possam realizar esse tipo 
de serviço de forma eficiente e sem erros.

A ECF (Escrituração Contábil Fiscal) do SPED (Siste-
ma Público de Escrituração Digital) tem como finalidade 
informar a demonstração de apuração do IRPJ e CSLL 
do exercício, visando facilitar o acesso do Governo às 
informações contábeis e fiscais para composição da base 
de cálculo para apuração  do IRPJ e da CSLL. A ECF 
substituiu a antiga DIPJ, sendo que ambas têm a mesma 
finalidade de declarar informações da empresa no âmbito 
do Imposto de Renda e Escrituração Contábil /Fiscal. 
Entretanto, a ECF contém dados muito mais detalhados.

Devido à complexidade que esse tipo de burocracia 
sugere aos contribuintes, é preciso muita experiência, 
conhecimento técnico e atenção para evitar erros no 
preenchimento dos dados. Especializado nesse tipo de 
operação, Nelson Oliveira Franco Filho, diretor de Con-
sultoria da Hessebalch Company, oferece algumas dicas 
para empresas que buscam eliminar as possibilidades de 
preenchimento errôneo das guias de ECF.

“Como se trata de um sistema onde ocorreram várias 
atualizações no decorrer dos anos, é imprescindível estar 
atento à versão atual do layout. Isso vai assegurar que 
a transmissão seja efetuada de maneira correta e sem 
maiores intercorrências. Por isso, é necessário consultar 
com cuidado o site da Receita Federal”, sugere o execu-
tivo. Outro ponto, segundo Franco, é a importância de 
trabalhar em um plano de contas bem elaborado, em linha 
com o plano referencial exigido pela Receita e que possa 
ser checado entre ECF e ECD, “na medida que haverá de 
ser confrontado pelo Governo na procura de divergências 
entre os saldos das contas  e centro de custos”.

É recomendável, assim, a utilização da ECD (Escritura-
ção Contábil Digital) como base para a ECF (Escrituração 

Contábil Fiscal), já que a ECD traz  a escrituração contábil 
da Empresa, Balanço Patrimonial além das demais De-
monstrações Financeiras. “O cruzamento dos dados com 
a EFD Contribuições é efetuado pela Receita Federal com 
o intuito de confirmar se não há diferença nas informações 
enviadas para as receitas mensais. E os valores apurados 
de PIS e COFINS devem merecer máxima atenção”, alerta.

O Fisco procede ainda o confronto da ECF com o SPED, 
como forma de confirmar o faturamento, as despesas e 
estoques e valores de ICMS & IPI para as empresas - co-
merciais e industriais, respectivamente. “Por isso, é preciso 
ficar atento a esse aspecto, o que é muito importante antes 
do envio”. No caso das empresas prestadoras de serviços, 
um ponto de extrema atenção são as informações rela-
cionadas às fontes pagadoras. Neste caso, o Fisco efetua 
o cruzamento destas com o objetivo de checar os valores 
de IR e CSLL retidos pelos clientes.

Às empresas que não possuem em seu quadro profis-
sionais experientes na área contábil, Franco recomenda 
que recorram à terceirização desse serviço. Diante das 
dificuldades que podem enfrentar, evidencia-se a neces-
sidade de delegar a responsabilidade de preenchimento e 
preparação da ECF a profissionais que tenham experiência 
e conhecimento na preparação dessa atividade, evitando 
riscos e contingências desnecessárias para as empresas.

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

Funil de influências aplicado à Comunicação: 
o que é e como funciona?



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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para

3106-4171netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira, 26 a 28 de setembro de 2020 5

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80   NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 17.12.2019, às 10h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme,  
em São Paulo (SP). MESA: Adriano Maciel Pedroti - Presidente; e Rodrigo Luís Rosa Couto - Secretário. 
QUÓRUM: Totalidade do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação  
conforme artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”). DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:  
1. Alterar o objeto social da Companhia, com a finalidade de incluir a atividade de correspondente  
no país, passando o artigo 4º do Estatuto Social a vigorar da seguinte forma: “Artigo  4º:- A sociedade 
tem como objetivo a realização de financiamento para aquisição de bens e serviços e para capital de giro, 
podendo praticar todas as atividades legalmente admitidas e não vedadas para as sociedades de crédito, 
financiamento e investimento, assim como a emissão, administração e comercialização de cartões de 
crédito, podendo ainda praticar as atividades a estas afins e os demais procedimentos necessários para a sua 
colocação no mercado, na forma da legislação em vigor, bem como a atuação e desempenho das funções 
de correspondente no país, conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional e Banco Central  
do Brasil.” 2. Consolidar o Estatuto Social que, consignando a alteração deliberada, passará a ser redigido  
na forma rubricada pelos presentes e a vigorar após a homologação das deliberações desta Assembleia  
pelo Banco Central do Brasil. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida 
e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 17 de dezembro de 2019. Adriano Maciel Pedroti - 
Presidente; e Rodrigo Luís Rosa Couto - Secretário. Acionistas: Banco Itaucard S.A. (aa) Adriano Maciel 
Pedroti e Rodrigo Luís Rosa Couto - Diretores; e Magazine Luiza S.A. (aa) Frederico Trajano Inácio  
Rodrigues - Diretor Presidente. Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 364.107/20-0,  em 14.9.2020 
(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Geraldo Giovanni – RG –  Dentista por profissão, 
escritor por devoção, aproveitou (abusou) de fatos 
reais, envolvendo memórias familiares de sua origem 
italiana, para desenvolver este romance com enredo 

arrepiante. Horror, terror e ficção de cunho religioso fazem 
parte de um cipoal envolvendo pessoas próximas. Há de tudo 
um pouco, às vezes muito! Sexo, paixão, pedofilia e também 
muita força resiliente , típica de épocas distantes e valores de 
imigrantes. Com início em 1875, numa escondida região na 
Calábria, Itália, o romance perpassa gerações e o passar do 
tempo com muita galhardia, fluidez e  agilidade, prendendo 
o leitor, muitas vezes impactado pelos relatos cruentos, com 
sórdidos detalhes, outras, sensibilizado pela momentânea boa 
aura existente. Ótimo roteiro cinematográfico!

As Almas Negras

Paulo Cannabrava Filho – Alameda –  Um 
jornalista “das antigas”, tendo militado sempre com 
muita maestria em importantes redações, notabili-
zou-se como ferrenho militante pelo prevalecer dos 

Direitos Humanos. A começar pela emblemática foto da capa, 
em plena Avenida Paulista, onde influentes artistas televisivos 
uniram-se em favor da vitoriosa campanha por uma “Anistia 
geral e irrestrita”, a obra é um show – no bom sentido do 
termo -  histórico. Cannabrava, relata fielmente, lastreado em 
documentos e testemunhos, fatos próprios e adjacentes de uma 
época ditatorial, que não podemos esquecer para que jamais 
ocorram! Deve ser lido por estudantes, professores e pessoas 
interessadas em nosso passado político e social. Oportuna!

Resistência e Anistia

Fundação Rosa Luxemburgo e Autonomia 
Literária – Obra resgata o antigo e bom “sonho” 
do transporte urbano sem catracas, ou seja, gratuito. 
Numa análise conceitual com exemplos espelhados 

em grandes metrópoles, particularmente europeias, ressurge a 
válida luta pelo transporte de pessoas sem ônus. Tomara consi-

gam sensibilizar autoridades de sua valia. Utópico!

Tarifa Zero: A cidade sem catracas

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO 
Nº 1130737- 12.2016.8.26.0100 A MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Juliana Dias Almeida de Filippo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Florindo Campanella - 003.891.298-87, de fato: Dorival Antonio de Sousa, ou quem no 
imóvel residir, de fato: Chener Rodrigues de Almeida, ou quem no imóvel residir, de fato: Valdete 
Candido da Costa, ou quem no imóvel residir e tab: Jose Candido da Costa (257.803.018-91) 
e Odilia ferreira da costa (099.625.758-69), réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria Alves Ribeiro ajuizou a ação 
de USUCAPIÃO, visando a declaração de titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua da 
Estação, Nº 252, Vila Campanella, São Paulo -SP, CEP 08220-395, alegando posse mansa e pacífica 
no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 
para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.

Pedidos 
de 

recuperação 
judicial 

recuaram 
em agosto

Os pedidos de recu-
peração judicial regis-
traram queda de 7,0% 
em agosto, de acordo 
com o Indicador de 
Falências e Recupera-
ção Judicial da Serasa 
Experian. No total 
foram 10 solicitações 
a menos, quando com-
paradas com o mesmo 
período do ano ante-
rior, de 142 para 132. 
Desde abril, essa é a 
quinta queda consecu-
tiva do índice em 2020. 
A análise mensal revela 
retração de -2,2%.

As grandes empresas 
tiveram uma diminui-
ção de 25% nos reque-
rimentos de recupera-
ção judicial em agosto, 
enquanto as médias 
recuaram 20,8%. Para 
o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi, os 
negócios de maior porte 
estão se recuperando 
com mais rapidez diante 
da retomada das ativi-
dades comerciais e de 
serviço, pois possuem 
maior fôlego de capital 
de giro. Já as micro e 
pequenas empresas ti-
veram leve alta de 1,0% 
no número de pedidos. 

As renegociações 
entre credores e de-
vedores continuam 
sendo o principal fator 
para contribuição da 
queda do índice. Na 
análise por segmento 
é possível observar a 
baixa das solicitações 
em todos os setores, 
exceto no Comércio, 
que elevou os pedidos 
de 24 para 31 na com-
paração ano a ano (AI/
SerasaExperian).

Uranio Bonoldi (*)
 

As diferenças geracio-
nais são tipicamente 
baseadas em grupos 

de pessoas que amadure-
cem em meio a condições 
comuns que moldam suas 
percepções de si mesmas e 
suas opiniões sobre o mundo 
ao seu redor. 

Os principais eventos his-
tóricos e tendências sociais 
têm influência significativa 
sobre como eles pensam, se 
comportam e dão sentido ao 
mundo. Aqui estão as pre-
visões otimistas para uma 
geração de possibilidades: 
	 •	Consideração pelos 

outros - Esta geração 
foi condicionada a con-
siderar seu efeito sobre 
os outros. Por causa da 
potencial propagação e 
transmissão do vírus, há 
notícias diárias sobre os 
efeitos de nossas ações 
sobre os outros - desde 
coisas básicas, como 
respirar, até atividades 
comuns, como fazer 
compras no mercado. 
Todas as nossas ativi-
dades afetam aqueles 
que nos rodeiam. Talvez 
esta geração aprenda a 
ser especialmente com-
passiva, reconhecendo 
seu impacto e particu-

Todas as nossas atividades afetam aqueles que nos rodeiam.
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Volo Armazenagem e Logística Eireli
CNPJ nº 13.655.202/0001-13 - NIRE nº 35602819473

Nomeação de Fiel Depositário Amazém Geral
Ilmo. Sr. Presidente da JUCESP, A empresa individual de responsabilidade limitada Volo Armazenagem e Logística
Eireli, NIRE nÀ 35602819473, CNPJ 13.655.202/0001-13, Requer, por meio da sua titular Sra. Andrea
Mascarenhas Marsola Cervieri, RG 24.248.514-5 SSP/SP e CPF 160.847.348-12, devidamente qualificados, deci-
de nomear de Sr. Giovanni Cervieri, RG 16.495.044-8 SSP/SP e CPF 116.459.958-52, acima qualificado, como
Fiel Depositário do Armazém Geral da Filial NIRE nÀ 35905258745 e CNPJ nÀ 13.655.202/0006-28, nos termos
do Decreto nÀ 1.102/1903 e IN 72/2019 do DREI. O nomeado declara, expressamente, em cumprimento à legislação
em vigor e sob as penas da lei, que nunca foi condenado pelos crimes de falência culposa ou fraudulenta,
estelionato, abuso de confiança, falsidade, roubo ou furto e que aceita o cargo e as atribuições que lhe são inerentes.
Santana de Parnaíba, 14 de setembro de 2020.

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

Carta de Renúncia 
São Paulo, 19 de agosto de 2020. Ao Conselho de Administração do: Banco BMG S.A. Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, Vila Nova Conceição - CEP 04543-900, São 
Paulo – SP, Brasil. Prezados Senhores, Pela presente, para todos os fi ns e efeitos legais do artigo 151 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, eu, SANDOVAL MARTINS PEREIRA, casado, contador, portador da 
Carteira de Identidade nº 18.788.294-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 129.731.538-32, residente e 
domiciliado na cidade de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, na Alameda Jacarta, nº 00122, CEP 06500-000, 
venho apresentar minha renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de membro independente do 
Conselho de Administração da Companhia do BANCO BMG S.A., instituição fi nanceira com sede na Avenida Presiden-
te Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova 
Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 61.186.680/0001-74 (“Companhia”), cargo para o qual fui eleito na As-
sembleia Geral Extraordinária da Companhia de 29 de julho de 2019 e homologada pelo Banco Central do Brasil nos 
termos do Ofício 20041/2019-BCB/Deorf/GTSP3, de 11 de setembro de 2019, Processo nº 162383.  Adicionalmente, 
declaro que não tenho nada a reclamar e/ou receber da Companhia a qualquer momento, por qualquer razão ou sob 
qualquer pretexto, com relação a quaisquer obrigações potenciais, penhoras, dívidas ou encargos de qualquer nature-
za (incluindo, entre outros, direitos trabalhistas, previdenciários e civis) relativas ao cargo membro independente do 
Conselho de Administração, concedendo à Companhia a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação. Por 
fi m, peço que tomem as providências necessárias junto aos órgãos públicos e reguladores para efetivação da renún-
cia, colocando-me à disposição para o que for necessário. Convicto de que sempre cumpri dignamente as funções que 
me foram conferidas, valho-me da presente para agradecer a confi ança em mim depositada. Sem mais para o momen-
to, subscrevo-me. Atenciosamente, Sandoval Martins Pereira - CPF/ME: 129.731.538-32. JUCESP nº 364.246/20-
0 em 11.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Data, Local e Hora: 11.08.2020, às 10hs., na sede social, na Avenida Copacabana, 190, 
Térreo, Sala 1, Empresarial 18 do Forte, Barueri/SP. Presença: Totalidade dos acionistas. 
Mesa: Presidente: Flavio Pentagna Guimarães Neto, Secretário: Thiago Navarro Mafra 
Amorim. Deliberações Aprovadas: 1. Aprovar o aumento do capital social no valor de 
R$ 12.000.000,00, passando o capital social dos atuais R$ 11.185.000,00 para R$ 
23.185.000,00, mediante a emissão de 1.741.290 novas ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes, pelo preço de emissão 
de aproximadamente R$6,89 por ação, calculado na forma do artigo 170, §1º, I da Lei das 
Sociedades por Ações. Como resultado da emissão de ações ora referida, o capital social 
da Companhia passa a ser dividido em 10.473.548 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. 2. As ações da Companhia ora emitidas são subscritas e integralizadas, nes-
te ato, pelo Banco BMG S.A., com expressa renúncia de todos os demais acionistas ao seu 
direito de preferência na subscrição proporcional das novas ações, nos termos do boletim 
de subscrição: Subscritor: Banco BMG S.A.: 1.741.290 Ações Subscritas; Valor Integra-
lizado: R$ 12.000.000,00; Total: 1.741.290 ações; R$ 12.000.000,00. 3. A alteração 
do Artigo 5º, caput, do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Artigo 5º: O capital social da companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 
23.185.000,00, representado por 10.473.548 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. 4. Ratifi car todas as demais disposições do Estatuto Social não expressamente 
alteradas por este instrumento e consolidá-lo, passando o Estatuto Social a vigorar com a 
redação constante do Anexo II à presente ata. Encerramento: Nada mais. Barueri, 
11.08.2020. Acionistas Presentes: Rodrigo Luiz Machado Teixeira, Roberto dos 
Santos Masotti, Henrique Fernando Lucas, Adriano Alimena Del Grande e 
Banco BMG S.A. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon). Mesa: Flávio Pentag-
na Guimarães Neto - Presidente, Thiago Navarro Mafra Amorim - Secretário. JUCESP nº 
364.274/20-7 em 11.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo II - Estatuto Social da BMG Granito Soluções em Pagamento S.A. - Ca-
pítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Prazo de Duração - Cláusula 1ª - A 
BMG Granito Soluções em Pagamento S.A., sociedade por ações, rege-se pelo pre-
sente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”) e pelas dis-
posições legais aplicáveis. Cláusula 2ª - A Companhia tem sede e foro na Cidade de Ba-
rueri/SP, na Avenida Copacabana, 190, Térreo, Sala 1, Empresarial 18 do Forte, CEP 06472-
001 e pode, para a consecução de seus fi ns, abrir, manter e fechar fi liais, sucursais, depó-
sitos e/ou escritórios de representações, em qualquer parte do território nacional ou exte-
rior, mediante deliberação de sua Diretoria. § Único - A Companhia possui as seguintes 
fi liais: Filial - 01: na Cidade de Barueri/SP, na Avenida Copacabana, 190, Térreo, Sala 2, 
Empresarial 18 do Forte, CEP 06472-001 - NIRE nº 35905260278; Filial - 02: na Cidade 
de Barueri/SP, na Avenida Copacabana, 190, Térreo, Sala 3, Empresarial 18 do Forte, CEP 
06472-001 - NIRE nº 35905260286; Filial - 03: na Cidade de Barueri/SP, na Avenida Co-
pacabana, 190, Térreo, Sala 4, Empresarial 18 do Forte, CEP 06472-001 - NIRE nº 
35905260308; Filial - 04: na Cidade de Barueri/SP, na Avenida Copacabana, 190, Térreo, 
Sala 5, Empresarial 18 do Forte, CEP 06472-001 - NIRE nº 35905260294; Filial - 05: na 
Cidade de Barueri/SP, na Avenida Copacabana, 190, Térreo, Sala 6, Empresarial 18 do For-
te, CEP 06472-001 - NIRE nº 35905260316; e Filial - 06: na Cidade de Barueri/SP, na Ave-
nida Copacabana, 190, Térreo, Sala 7, Empresarial 18 do Forte, CEP 06472-001 - NIRE nº 
1027322. Cláusula 3ª - A Companhia tem por objeto social: (i) a prestação de serviços 
de credenciamento de estabelecimentos comerciais e de estabelecimentos prestadores de 
serviços para a aceitação de cartões de crédito e de débito, bem como de outros meios de 
pagamento ou meios eletrônicos necessários para registro e aprovação de transações não 
fi nanceiras; (ii) o aluguel, o fornecimento e a prestação de serviços de instalação e manu-
tenção de soluções e meios eletrônicos ou manuais para a captura e processamento de 
dados relativos às transações decorrentes de uso de cartões de crédito e de débito, bem 
como com outros meios de pagamento ou meios eletrônicos necessários para registro e 
aprovação de transações não fi nanceiras e dados eletrônicos de qualquer natureza que 
possam transitar em rede eletrônica; (iii) prestação de serviços de instalação e manuten-
ção de soluções e meios eletrônicos para pagamentos; (iv) administração dos pagamentos 
e recebimentos à rede de estabelecimentos credenciados, mediante captura, transmissão, 
processamento dos dados e liquidação das transações eletrônicas e manuais com cartões 
de crédito e de débito, bem como outros meios de pagamento e meios eletrônicos ou ma-
nuais destinados a transações não-fi nanceiras, bem como a manutenção dos agendamen-
tos de tais valores em sistemas informáticos; (v) prestação de serviços de distribuição de 
produtos fi nanceiros, securitários, seguro saúde e previdência privada; (vi) a compra e ven-
da e locação de máquinas e equipamentos eletrônicos relacionadas às atividades constan-
tes das alíneas anteriores; (vii) o desenvolvimento de outras atividades correlatas, de inte-
resse da Companhia; (viii) prestação de serviços de intermediação e agenciamento de ser-
viços em geral, exceto imobiliário; e (ix) prestação de serviços de administração de cartões 
de crédito. Cláusula 4ª - A Companhia terá prazo de duração indeterminado. Capítulo 
II - Capital Social e Ações - Cláusula 5ª - O capital social da companhia, totalmente 
subscrito e integralizado, é de R$ 23.185.000,00, representado por 10.473.548 ações or-
dinárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária confere a seu titu-
lar o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º - A Companhia poderá, 
mediante deliberação da Assembleia Geral, adquirir as próprias ações para fi ns de cance-
lamento ou permanência em tesouraria para posterior alienação, respeitadas as disposi-
ções legais aplicáveis. § 3º - Os acionistas terão preferência na subscrição de novas ações 
da Companhia na proporção da sua participação no capital social. Capítulo III - Assem-
bleia Geral - Cláusula 6ª - A Assembleia Geral se reunirá ordinariamente nos 4 primei-
ros meses que se seguirem ao término de cada exercício social e extraordinariamente 
sempre que os interesses da Companhia o exigirem. § 1º - As Assembleias Gerais serão 
convocadas pelo presidente do Conselho de Administração da Companhia, com antece-
dência mínima de 8 dias da data de sua realização, contados a partir da primeira convo-
cação, ou por qualquer dos acionistas, nos casos previstos em Lei, sendo certo que da con-
vocação deverá constar a ordem do dia, o local, a data e o horário da reunião. A convoca-
ção poderá ser dispensada caso todos os acionistas compareçam à Assembleia Geral e se 
declarem cientes da data, hora e local da respectiva reunião, nos termos do §4º do artigo 
124 da Lei das Sociedades por Ações. § 2º - A Assembleia Geral será instalada e presidida 
por qualquer um dos membros do Conselho de Administração da Companhia, que desig-
nará um dos presentes para atuar como secretário, acionista ou não. § 3º - O acionista po-
derá fazer representar-se por procurador, respeitadas as disposições da lei. § 4º - A Assem-
bleia Geral poderá ser instalada, em primeira convocação, com a presença dos acionistas 
que representem, no mínimo, ¼ do capital social com direito de voto e, em segunda con-
vocação, com qualquer número. § 5º - A Assembleia Geral será realizada, preferencial-
mente, na sede da Companhia. Será admitida sua realização por meio de teleconferência 
ou videoconferência, admitida a gravação destas, sendo certo que a participação remota 
será considerada presença pessoal. Nesse caso, os acionistas poderão expressar seus vo-
tos, na data da realização da Assembleia Geral, por meio de carta ou fac-símile ou correio 
eletrônico digitalmente certifi cado. § 6º - A Assembleia Geral poderá ser dispensada 
quando todos os acionistas decidirem, por escrito, sobre a matéria objeto da ordem do dia. 
Cláusula 7ª - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais 
previstas em lei, neste Estatuto Social ou em Acordo de Acionistas arquivado na sede da 
Companhia, dependerão da aprovação de acionistas representando, pelo menos, a maio-
ria das ações com direito a voto de emissão da Companhia. § Único - A Assembleia Ge-
ral tem competência para decidir sobre assuntos de interesse da Companhia, à exceção 
dos que, por disposição legal ou por força do presente Estatuto Social, forem reservados à 
competência do Conselho de Administração, respeitadas as disposições de Acordo de 
Acionistas arquivado na sede da Companhia. Capítulo IV - Administração - Cláusu-
la 8ª - A administração da Companhia será realizada por uma Diretoria e por um Conse-
lho de Administração, que serão compostos e funcionarão em conformidade com a Lei 
aplicável à Companhia, com o presente Estatuto Social e as disposições de Acordo de Acio-
nistas arquivado na sede da Companhia. Cláusula 9ª - Os membros do Conselho de Ad-
ministração e da Diretoria tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos 
no livro próprio, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucesso-
res. § Único - A Assembleia Geral deverá estabelecer a remuneração total do Conselho 
de Administração e da Diretoria, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a 
sua distribuição. Conselho de Administração - Cláusula 10 - O Conselho de Admi-
nistração da Companhia será composto por 5 membros, com mandato unifi cado de 2 
anos, sendo permitida a reeleição, devendo cada um de seus integrantes permanecer no 
cargo até a eleição e posse de seus substitutos. Cláusula 11 - As Reuniões do Conselho 
de Administração serão realizadas, ordinariamente, nos 2 primeiros meses de cada exercí-
cio social para aprovação do orçamento anual e, extraordinariamente, sempre que neces-
sário, mediante convocação de qualquer de seus membros, enviada por meio de correio 
eletrônico com confi rmação de recebimento ou por carta registrada, com antecedência 
mínima de 5 dias, contendo a ordem do dia, data, horário e local da reunião. A presença 
da totalidade dos membros de Conselho de Administração dispensará a necessidade de 
envio de convocação § 1º - As Reuniões do Conselho de Administração serão instaladas 
com a presença da maioria de seus membros, sendo que os membros do Conselho de Ad-
ministração poderão participar das reuniões por meio de vídeo ou teleconferência, ou por 
qualquer outro meio admitido pela legislação em vigor. § 1º - As deliberações em Reunião 
de Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de seus membros. Cláusula 

12 - Sem prejuízo das demais matérias que lhe são atribuídas por lei ou por este Estatuto 
Social, competirá exclusivamente ao Conselho de Administração deliberar a respeito das 
seguintes matérias: (i) fi xar a orientação geral dos negócios da Companhia; (ii) a eleição e 
destituição dos membros da Diretoria da Companhia; (iii) convocar a Assembleia Geral de 
Acionistas quando julgar conveniente, ou no caso do Artigo 132 da Lei das Sociedades por 
Ações; (iv) fi scalizar a gestão da Diretoria, podendo examinar, a qualquer tempo, os livros 
e documentos da Companhia, bem como solicitar informações sobre tais documentos e 
quaisquer outros atos; (v) aprovar o orçamento anual da Companhia e de suas controla-
das, caso existentes, bem como quaisquer modifi cações posteriores; (vi) renovação ou 
contratação de novos empréstimos ou fi nanciamentos em valor individual ou agregado, 
em um mesmo exercício social, superior a R$ 2.000.000,00 e desde que não previstos no 
orçamento anual; (vii) aquisição ou alienação de ativos da Companhia, incluindo partici-
pações societárias em outras sociedades; (viii) outorga de garantias de qualquer natureza 
em nome da Companhia ou de suas controladas; (ix) celebração de novos contratos cujos 
pagamentos a terceiros, pela Companhia, corresponda a valor superior a R$ 1.000.000,00 
em qualquer período de 12 meses ou em dado exercício social; (x) modifi cação ou encer-
ramento de contratos existentes entre a Companhia e terceiros, bem como a outorga de 
concessões ou benefícios sob estes contratos, quando a receita de tais contratos seja esti-
mada em valor superior a R$ 2.500.000,00 por exercício social, desde que não previstos 
em orçamento anual; (xi) aprovação de transações (ou renovações ou alterações das já 
existentes) com partes relacionadas, afi liada(s) ou parente(s) dos acionistas, conforme o 
caso; (xii) alteração nas políticas comerciais ou contábeis da Companhia ou de suas con-
troladas, exceto quando tais alterações sejam exigidas por lei ou por determinação de au-
toridade governamental competente; (xiii) início ou encerramento de quaisquer procedi-
mentos judiciais ou arbitrais, bem como a celebração de acordos no contexto de tais pro-
cedimentos, quando a questão sob disputa envolver valores superiores a R$1.000.000,00; 
(xiv) defi nição do voto a ser dado em nome da Companhia nas reuniões, assembleias ou 
outras instâncias deliberativas de qualquer controlada; (xv) liquidação ou dissolução en-
volvendo a Companhia ou controladas; (xvi) pedido de recuperação judicial ou extrajudi-
cial ou autofalência; (xvii) constituição ou fechamento de subsidiárias; (xviii) indicação e 
contratação de auditor independente para auditar as demonstrações fi nanceiras da Com-
panhia e de suas controladas, conforme o caso, (xix) pagamento de dividendos interme-
diários ou juros sobre capital próprio, imputados ao valor de dividendo obrigatório; (xx) 
determinação e modifi cação da remuneração dos diretores e dos empregados da Compa-
nhia, incluindo pagamento de bônus e participações nos lucros, benefícios e quaisquer ou-
tros incentivos, quando o valor total da remuneração em questão for superior a R$ 
500.000,00; (xxi) aprovação de acordos comerciais prevendo as regras e remunerações 
aplicáveis aos casos de indicação de clientes e/ou oportunidades de negócios pelos acio-
nistas da Companhia ou por empresas em que eles detenham participação. Diretoria: 
Cláusula 13 - A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 diretores, sendo 1 Diretor Pre-
sidente, 1 Diretor de Operações e 1 Diretor Financeiro, com mandato unifi cado de 2 anos, 
sendo permitida a reeleição. Cláusula 14 - Os diretores permanecerão no efetivo exercí-
cio de seus cargos até a investidura de seus sucessores. Cláusula 15 - As reuniões da Di-
retoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou outros 
meios de comunicação. Tal participação será considerada como presença pessoal na refe-
rida reunião. Os membros da Diretoria que participarem remotamente das reuniões da Di-
retoria deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico di-
gitalmente certifi cado. § Único - Ao término de cada reunião, deverá ser lavrada ata, a 
qual deverá ser assinada por todos os Diretores fi sicamente presentes à reunião, e poste-
riormente transcrita no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria. Cláusula 16 - 
Respeitadas as matérias que dependem de aprovação prévia em Assembleia Geral e/ou do 
Conselho de Administração, competirá: (i) ao Diretor Presidente, (a) convocar as Reuniões 
de Diretoria e presidi-las; (b) orientar a administração e a gestão dos negócios da Compa-
nhia, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena implemen-
tação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Administração; e (c) 
acompanhar o cumprimento do plano de negócios da Sociedade; (ii) ao Diretor de Opera-
ções, (a) coordenar a implementação, estruturar, negociar e acompanhar o desenvolvi-
mento de cada um dos empreendimentos e projetos nos quais a Companhia participe, di-
reta ou indiretamente; (b) prospectar, analisar e negociar oportunidades de negócios para 
a Companhia; (c) analisar e avaliar atividades a serem desenvolvidas e/ou realizadas pela 
Companhia, inclusive a partir do exame da viabilidade econômico-fi nanceira das novas 
oportunidades de negócios; e (d) exercer outras atribuições que lhe forem defi nidas pelo 
Conselho de Administração, auxiliando, sempre que necessário, o Diretor Presidente e os 
demais diretores da Companhia; e (iii) ao Diretor Financeiro, (a) planejar, coordenar, orga-
nizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às operações de natureza fi nanceira da 
Companhia; (b) gerir as fi nanças consolidadas da Companhia; (c) preparar as demonstra-
ções fi nanceiras e o relatório anual da administração da Companhia; (d) coordenar, admi-
nistrar, dirigir e supervisionar as operações de tesouraria; (e) coordenar a avaliação e im-
plementação de oportunidades de investimentos e operações, incluindo fi nanciamentos, 
no interesse da Companhia e suas controladas. Cláusula 17 - A Companhia será repre-
sentada, em juízo ou fora dele, (i) por quaisquer 2 Diretores em conjunto; ou (iii) por 1 pro-
curador em conjunto com 1 Diretor. § Único - Sem prejuízo das demais competências atri-
buídas aos Diretores e respeitadas as matérias que dependem de aprovação prévia da As-
sembleia Geral e do Conselho de Administração, os atos da Diretoria abaixo relacionados 
poderão ser praticados independentemente pelos Diretores, até os limites de alçada indi-
cados a seguir: (i) todas e quaisquer contratações e pagamentos previstos em orçamento; 
(ii) contratação ou renovação de empréstimos ou fi nanciamentos em valor individual ou 
agregado, em um mesmo exercício social, de até R$ 2.000.000,00, desde que, necessaria-
mente, com a participação do Diretor Financeiro; (iii) contratação ou renovação de em-
préstimos, estruturação de FIDC ou cessão de recebíveis a terceiros, com o objetivo de pro-
ver recursos para a antecipação ou pré-pagamento de transações de estabelecimentos 
clientes, até o valor correspondente a 90% da agenda total de recebíveis da Companhia, 
desde que, necessariamente, com a participação do Diretor Financeiro; (iv) aquisição ou 
alienação de ativos da Companhia, em valor individual ou agregado, em um mesmo exer-
cício social, até o valor de R$1.000.000,00; (v) celebração de novos contratos cujos paga-
mentos a terceiros, pela Companhia, corresponda a valor de até R$ 1.000.000,00 em qual-
quer período de 12 meses; (vi) modifi cação ou encerramento de contratos existentes en-
tre a Companhia e terceiros, bem como a outorga de concessões ou benefícios sob estes 
contratos, quando a receita de tais contratos seja estimada em valor até R$ 2.500.000,00 
por exercício social; (vii) início ou encerramento de quaisquer procedimentos judiciais ou 
arbitrais, bem como a celebração de acordos no contexto de tais procedimentos, quando 
a questão sob disputa envolver valores até R$ 1.000.000,00; (viii) determinação e modifi -
cação da remuneração dos empregados da Companhia, excluídos seus administradores, 
incluindo pagamento de bônus, mas sem que haja participação nos lucros, benefícios e 
quaisquer outros incentivos, quando o valor total anual da remuneração em questão for 
de até R$ 500.000,00; (ix) movimentação de contas bancárias e realização de pagamen-
tos em valores individuais até R$ 1.000.000,00, exceto no caso de pagamentos a estabe-
lecimentos clientes, referentes a transações realizadas, cujo montante autorizado não pos-
sui limite. Cláusula 18 - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Compa-
nhia pelo Diretor Financeiro, sempre em conjunto com outro Diretor, devendo especifi car 
os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fi ns judiciais ou administrativos, te-
rão um período de validade limitado. Capítulo V - Conselho Fiscal - Cláusula 19 - A 
Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto de 3 a 
5 membros efetivos e igual número de suplentes. A eleição, instalação e funcionamento do 
Conselho Fiscal atenderá aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei das Sociedades por 
Ações. Cláusula 20 - Ao Conselho Fiscal compete exercer todas as atribuições previstas 
na Lei das Sociedades por Ações. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Fi-
nanceiras e Distribuição de Lucros - Cláusula 21 - O exercício social se inicia em 1º 
de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano. Cláusula 22 - Ao fi m de cada exer-
cício social, será levantado o balanço patrimonial e preparadas as demais demonstrações 
fi nanceiras exigidas por lei. § 1º - Do resultado do exercício, serão feitos os ajustes e de-
duções previstos em lei. § 2º - Fica facultado à Companhia o levantamento de balanços 
semestrais; havendo lucro em tais balanços e no balanço anual, poderá haver distribuição 
de dividendos, por deliberação da Assembleia Geral. Os acionistas terão direito de receber 
como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a 25% do lucro lí-
quido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos valores es-
pecifi cados nas letras “a” e “b” do inciso I do artigo 202 da Lei 6.404/76 e observados os 
incisos II e III do mesmo dispositivo legal. § 3º- A Assembleia Geral poderá declarar divi-
dendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes 
no último balanço anual ou semestral. § 4º - A Companhia, por deliberação da Assembleia 
Geral, poderá pagar juros sobre o capital próprio aos seus acionistas, nos termos do arti-
go 9º, § 7º da Lei nº 9.249 de 26.12.95 e legislação pertinente. Capítulo VII - Liquida-
ção - Cláusula 23 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou 
por deliberação da Assembleia Geral. A Assembleia Geral estabelecerá a forma da liquida-
ção, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal para o período da li-
quidação. Capítulo IX - Disposições Gerais - Cláusula 24 - Os acionistas elegem o 
foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões rela-
tivas ou oriundas do presente Estatuto Social.

BMG Granito Soluções em Pagamento S.A.
CNPJ nº 22.177.858/0001-69 - NIRE 3530048951-9

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extrordinária Realizada em 11.08.2020

O que a nossa geração 
pode aprender com a pandemia
É cada vez mais certo que a pandemia terá duração mais longa do que esperávamos e mais impacto do 
que imaginávamos. Mas e se houver esperança de uma influência positiva na geração da pandemia?

comunicação - de video-
conferência a ligações 
por celular. Essas formas 
de conexão exigem novas 
habilidades em ouvir o 
tom de voz, observar as 
microexpressões e per-
ceber pistas não verbais 
por meio de telas ou de 
distâncias maiores. Esta 
geração pode desenvol-
ver seus músculos de 
comunicação prestando 
atenção às necessidades 
dos outros e encontrando 
novas maneiras de fazer 
conexões humanas reais. 

	 •	Inovação - Das maio-
res barreiras surgem as 
inovações mais inspira-
doras. Sem limitações, é 
fácil continuar fazendo 
as coisas da mesma ma-
neira, mas a pandemia 
impôs algumas restri-
ções significativas para 
fazer as coisas normal-
mente. Esta pode ser a 
geração que encontra 
novas maneiras de fazer 
as coisas, novas aborda-
gens para problemas ou 
respostas inesperadas 
para questões não resol-
vidas. 

(*) - Palestrante e escritor, é professor 
para turmas de MBA na Fundação 

Dom Cabral, ministrando aulas para 
executivos sobre poder e tomada de 

decisão (www.uraniobonoldi.com.br).

larmente, seu papel na 
comunidade. 

	 •	Valorizar relaciona-
mentos - Muitos pas-
saram uma quantidade 
significativa de tempo 
isolados com a família. 
Essa pode ser a geração 
que aprecia especial-
mente os relacionamen-
tos e têm laços mais 
fortes com os outros. Já 
os que passaram tempo 
longe de familiares e 
amigos, podem aprender 
a valorizar as conexões 
se esforçando para man-
ter contato e encontrar 
tempo para visitas no 
futuro. 

	 •	Desacelerar - A cultura 
da agitação e da velo-
cidade estava no auge 

quando a pandemia co-
meçou. Agora, há menos 
coisas para fazer, menos 
lugares para ir e uma 
redução geral do ritmo. 
Muitos jovens celebra-
ram o aniversário em 
casa, em vez de eventos 
elaborados. Esta pode 
ser uma geração que 
gasta sua energia em 
coisas que são pequenas 
e significativas, em vez 
de mais extravagantes. 
Talvez esse grupo pos-
sa ser mais consciente, 
mais intencional e mais 
presente no dia a dia. 

	 •	Novas formas de co-
municação - Ao reduzir 
as conexões pessoais, a 
pandemia exigiu um au-
mento em outros tipos de 
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Metade dos brasileiros é influenciada 
por cupons e cashback

essa mudança de comportamento deve impactar 
as estratégias das marcas na web, especial-
mente no último trimestre do ano, período 

que contempla duas das principais datas do varejo: a 
Black Friday e o Natal. Entre as apostas com grandes 
chances de retorno está o  investimento em ações de 
marketing e publicidade digital, com destaque para 
sites de cupons e programas de cashback. 

Isto é o que aponta a pesquisa global 'O Caminho 
para a Retomada: os Picos de Venda para 2020 Re-
pensados', realizada pela Rakuten Advertising e que 
ouviu 8 mil pessoas ao redor do globo, sendo mil no 
Brasil, entre os meses de junho e julho deste ano. 
O estudo buscou entender quais foram os primeiros 
impactos no comportamento de compra das pessoas 
diante da pandemia e quais as expectativas para 
outubro, novembro e dezembro. 

De acordo com o levantamento, 50% dos brasilei-
ros são influenciados por cupons e cashback. Outra 
descoberta relevante é que a maioria é sugestioná-
vel quando o assunto é a publicidade neste tipo de 
data promocional: 56% estão abertos, a depender 
do tipo, 38% estão abertos, independente da forma 
e 6% não estão abertos. É importante ressaltar que 
86% dos consumidores disseram que pretendem 
continuar comprando online na Black Friday e no 
Natal, sendo que 31% planejam fazer isso usando 
um dispositivo móvel.

 
Portanto, investimentos em publicidade e marke-

ting digital nunca foram tão fundamentais para as 
empresas. Nesse contexto, o marketing de afiliados 
virou uma das principais ferramentas para o enfren-
tamento da crise diante da pandemia, assim como 
uma tática bastante relevante para ganhar escala na 
Black Friday e Natal. “Com as pessoas navegando 

Com a pandemia da Covid-19, os hábitos dos consumidores pelo mundo mudaram consideravelmente. No Brasil, não foi diferente com 
as plataformas online se transformando na primeira opção de compra de muitos brasileiros, com muitos 

deles experimentando o e-commerce pela primeira vez. 

coMportaMento de coMpra

Freepik

mais tempo pela internet na pandemia, o marketing 
de afiliação é extremamente atrativo para as empresas 
enfrentarem este período de alta do varejo. 

Sabemos que a Black Friday deste ano será mui-
to maior que todos os outros anos devido a esta 
grande migração das pessoas que passaram a optar 
pelas compras online via celular ou PC. Os cupons 
e cashback são algo que realmente influenciam os 
brasileiros no momento da compra. Por isso, as 
marcas devem olhar para estratégias deste tipo”, 
explica Luiz Tanisho, VP Global e country manager 
da Rakuten Advertising no Brasil.

 
Cupons e cashback e os benefícios para as marcas 

- É preciso ressaltar que o levantamento apontou 
para um significativo aumento das vendas online no 
Brasil desde o início da pandemia e que mesmo o 
país vivendo um momento incerto com relação aos 
próximos passos da economia, 69% dos brasileiros 
não diminuiriam o cenário de gastos planejado nes-

sas datas promocionais, mesmo se voltassem a um 
isolamento mais rígido.

 
Mas isso não significa que o consumidor brasileiro 

saia comprando sem antes fazer uma avaliação. Na 
verdade, ele é mais motivado e influenciado quando 
deparado com algum tipo de benefício, seja um des-
conto, uma parte do dinheiro de volta, frete grátis, 
etc. isso porque é um momento de bastante atenção 
aos gastos e toda economia é válida.

 
Segundo a pesquisa, 43% dos consumidores são 

motivados pelo frete grátis para realizarem sua com-
pra no e-commerce. Também já citamos que 50% 
dos respondentes disseram que são influenciados 
por cupons e cashback, mas o mais interessante é 
que somente 20% responderam que sofrem influên-
cia quando tem extrema necessidade para comprar 
algo e 14% acabam realizando uma compra quando 
recebem o salário. 

Ou seja,  sites de cupons 
e cashback são muito mais 
eficazes quando o assunto é 
influenciar uma decisão de 
compra. Um exemplo de site 
especializado em descontos 
com cupons e cashback 
que faz parte da rede da 
Rakuten Advertising no 
Brasil e que tem tido um 
desempenho muito acima 
da média diante deste novo 
cenário de alta das compras 
na web é o Cuponomia, que 
apresentou um crescimento 
considerável de vendas em 
diversos segmentos desde o 
início da pandemia.

 
A categoria de celular e smartphone, por exemplo, 

cresceu mais que três vezes desde março, com au-
mento de 359%, outra categoria que também regis-
trou aumento foi a de cursos e aulas, com 224% de 
aumento nas vendas. Outros setores que dobraram 
o número de vendas no período foram informática 
(126%), farmácias (118%), utilidades domésticas 
(118%), animais e pet (89%) e alimentos e bebidas 
(78%).

 
“Acredito que as vendas offline têm migrado para o 

online por conta do isolamento. Isto deve modificar 
a forma como os consumidores estão acostumados a 
comprar. Esse período também reforça a necessidade 
de economia. As ofertas com cupons e cashback sur-
gem como opções para comprar de forma consciente 
e poupar dinheiro”, afirmou o diretor de marketing 
do Cuponomia, Ivan Zeredo.

  

Fonte e mais informações: (https://rakutenadvertising.com/pt-br/).
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Tendências do mercado 
de tecnologias imersivas para 

os próximos anos

Cada vez mais a 
transformação digital 
vem impactando 
positivamente a vida 
das pessoas e isso não dá 
para negar 

Recentemente, acompanhamos 
uma mudança brusca no 
comportamento de compra 

devido a pandemia da Covid-19 e 
o isolamento social. As plataformas 
digitais ganharam evidência durante 
esse período por serem a ferramenta 
mais prática e cômoda para atender 
as necessidades da população. Com 
esse novo cenário, o segmento va-
rejista teve que se reinventar para 
conseguir continuar lucrando e 
uma das alternativas foi apostar em 
diferentes formatos para engajar os 
consumidores e proporcionar mais 
interatividade entre as marcas e os 
clientes. 

Para se ter uma ideia, muitas 
empresas passaram a investir em 
tecnologias imersivas (realidade 
aumentada e virtual) para aumentar 
a conversão das vendas. Essa mu-
dança de mindset é extremamente 
benéfica para os negócios, já que 
permite que o consumidor visualize 
os produtos de forma super realista, 
com uma aproximação e presença 
quase que física, proporcionando 
uma experiência de compra dife-
renciada. 

Um levantamento realizado pela 
ReportsnReports, consultoria de 

pesquisas de mercado, aponta 
que a alta procura por soluções de 
Realidade Aumentada (AR) e de 
Realidade Virtual (VR) nos setores 
de varejo, saúde, construção e jogos, 
irá impulsionar o crescimento pelas 
tecnologias imersivas nos próximos 
anos. O relatório ainda mostra que 
até 2023 a expectativa é que os 
segmentos de AR e VR atinjam R﹩ 
247 bilhões e R﹩ 139 bilhões, res-
pectivamente. 

Esse cenário só reforça o que ve-
nho comentando há algum tempo: 
que as empresas estão cada vez 
mais dispostas a implementar a 
transformação digital em seus ne-
gócios como forma de melhorar sua 
representatividade em seu mercado 
de atuação. A meu ver, a tendência 
daqui para frente é oferecer muito 
mais que um produto ao cliente, mas 
sim uma experiência inovadora na 
hora de realizar uma compra e um 
atendimento mais personalizado, 
rompendo barreiras, diminuindo 
a fricção e proporcionando mais 
proximidade entre marca, produto 
e consumidor. 

Por fim, acredito que as empresas 
que, de fato, conseguirem olhar para 
a realidade aumentada e virtual 
como soluções estratégicas, ganha-
rão cada vez mais notoriedade, se po-
sicionando à frente da concorrência, 
podendo até se tornar referência e 
conquistar um público ainda maior. 

(*) - É Head de XR da More Than Real, 
empresa brasileira referência global no 

desenvolvimento de experiências e soluções 
de Realidade Aumentada. 

Marcos Trinca (*)
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Nesse contexto, muitos ne-
gócios recorrem ao crédito 
como forma de aprimorar 

seus serviços e se manter no 
mercado, mas muitos não sabem 
o melhor momento para solicitá
-lo. Por isso, a BizCapital, fintech 
que concede empréstimo online 
para micro e pequenas empresas, 
explica quando vale a pena pedir 
o crédito e também mostra para 
quais operações pode ser desti-
nado esse dinheiro. 

Segundo Francisco Ferreira, 
fundador da fintech, o melhor 
momento para pedir um emprés-
timo é quando a empresa tem 
um objetivo concreto para o uso 
do dinheiro. Ele aconselha que é 
preciso traçar metas claras e ter 
planejamento. “Quando se tem 
um foco bem definido, o crédito 
cai como uma luva. Afinal, ele é o 
recurso financeiro que o negócio 
precisa naquela hora para cum-
prir uma finalidade importante e 
fazer a roda girar”, pontua. E para 
chegar até a definição desse ob-
jetivo concreto, o empreendedor 
precisa analisar e entender a fase 
atual do seu negócio e quais são os 
itens em que precisa investir mais. 

Por isso, existem algumas ações 
que são importantes para o cresci-
mento da empresa e que podem se 
tornar destino certo para o dinhei-
ro. “Algumas perguntas devem ser 
feitas antes de tomar a decisão. 
Do que o meu empreendimento 

Quando vale a pena recorrer ao 
crédito para investir na sua empresa?
Para o funcionamento saudável de uma empresa é preciso analisar diversos pontos e entender 
o que é preciso para continuar no lucro e crescer

O melhor momento para pedir um empréstimo é quando a empresa tem um 
objetivo concreto para o uso do dinheiro.
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precisa? Me destacar frente aos 
concorrentes? De uma reforma? 
Comprar produtos diferenciados? 
Esses são alguns exemplos em 
que o crédito pode ser muito 
bem aplicado. Afinal, ter capital 
de giro não é fácil e tirar do caixa 
da empresa pode comprometer o 
fluxo”, analisa Francisco. 

Capital de giro, inclusive, é um 
dos principais motivos que levam 
os pequenos empreendedores a 
solicitar crédito. Em julho, 54% 
dos comércios e do setor de ser-
viços pedem empréstimo por esse 
motivo. No ramo da construção, 
o número sobre para 60%. Ma-
nutenção do estoque, compra de 
equipamentos e o pagamento de 
dívidas também entram na lista 
das principais razões. No entan-
to, Francisco alerta que o mais 
importante é ter destino certo 

para o dinheiro e não utilizá-lo 
para outros fins.

O empréstimo deve ser visto 
sempre como um provedor de 
crescimento e por isso precisa 
ser planejado e estruturado para 
caber nas contas. Afinal, a ideia 
é que ele ajude o negócio a lu-
crar e não a se endividar ainda 
mais. Existe também o momento 
de atenção no qual a empresa 
não deve recorrer ao crédito. 
“Empréstimo para tapar buraco 
nunca é aconselhável, então o 
ideal é nunca deixar chegar nessa 
posição. Endividamento extre-
mo e inadimplência são grandes 
problemas para todos os tipos de 
negócios. Meu conselho é sempre 
manter a organização financeira 
do seu estabelecimento ou ser-
viço”, finaliza. Fonte: (https://
bizcapital.com.br/).


