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A gestão de pessoas está cada vez mais envolvente e inteligente. Téc-
nicas como a avaliação 180 graus ajudam os gestores a se destacarem e 
a conseguirem bons resultados. O acompanhamento do desempenho é 
fundamental para criar meios que potencializem a performance dos cola-
boradores. Para fazer isso, é preciso conhecer uma importante ferramenta 
para gestão de pessoas. O que é a avaliação 180 graus? A avaliação 180 
graus é uma análise profissional sobre a performance dos colaboradores. 
Nesse tipo de recurso, o objetivo é obter uma visão tanto de supervisores 
como de subordinados em determinado espaço de tempo.   

Avaliação 180 graus

Como resultado da crise financeira em decorrência da pandemia da 
COVID-19, muitos trabalhadores estão com problemas financeiros, 
contudo, a situação se agrava para os que solicitaram crédito consig-
nado antes desse período. "O crédito consignado é uma modalidade de 
empréstimo na qual o trabalhador vincula o pagamento ao seu salário, 
ou seja, as parcelas são descontadas antes mesmo do dinheiro cair na 
conta. O lado positivo é que isso faz com que os juros sejam menores, já 
o lado negativo é que se tem uma dificuldade muito maior em negociar 
em momentos extremos como a atual", explica o presidente da Associa-
ção Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos.   

Crédito consignado - alternativa ou armadilha?

Do latim Innovatio.onis, a palavra inovação pode ser entendida como 
"aquilo que é novo". Logo, pensar em soluções diferenciadas, atrativas, 
autossuficientes e escaláveis são os pré-requisitos básicos para que as 
startups se tornem negócios lucrativos e interessantes para o mercado. É 
por isso, inclusive, que esse ecossistema tem experienciado um boom nos 
últimos três anos. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira 
de Startups, em 2017 haviam mais de cinco mil iniciativas desse tipo. Hoje, 
o número mais que dobrou, atingindo a marca de 13.130 startups.   

Do produto à startup

ABDI/reprodução

Negócios em Pauta

Tecnologia Brasileira
O primeiro buggy 100% elétrico do mundo em breve 

será fabricado com tecnologia brasileira. A partir de agora 
o Buggy Power se tornará o veículo elétrico em produção 
no Brasil com o maior índice de nacionalização de peças 
e equipamentos. Apenas as células de íons de Lítio ainda 
não serão produzidas no país. A inovação acontece graças 
à parceria entre a startup paranaense eiON – que criou e 
está desenvolvendo o carro elétrico em Curitiba - com a 
gaúcha FuelTech, referência em tecnologia no controle de 
motores veiculares, cuja sede fica em Porto Alegre. Com 
diferentes tecnologias embarcadas, o buggy é o que se pode 
chamar de mobilidade totalmente sustentável. Saiba mais em: 
(www.eion.com.br).    Leia a coluna completa na página 3

eion.com/reprodução

News@TI

Repensar processos e estratégias usando 
inteligência artificial

@A transformação digital, que ficou ainda mais forte após 
a pandemia principalmente no varejo, será o mote do 

REIMAGINE seu amanhã, evento online e gratuito realiza-
do pela LEVEE – plataforma que automatiza e otimiza os 
processos de recrutamento baseado em ciência de dados e 
Inteligência Artificial – hoje (15) das 8h30 às 12h, reunindo 
executivos para debater temas como gestão, liderança, candi-
datos e tecnologias para o RH. “Conseguimos reunir um time 
de executivos das maiores empresas do Brasil para discutir 
como foi o processo e os resultados da adoção da Inteligência 
Artificial para melhorar a performance e a produtividade da 
empresa”, afirma Jacob Rosenbloom, CEO e fundador da 
LEVEE, que fará a abertura do evento (link https://cutt.ly/
ZgtsSAI).   Leia a coluna  completa na página 2

Pixabay

Com a nova modalidade do 
Sistema Brasileiro de Pagamentos 
Instantâneos (SPI), do Banco Central 
(BC), o PIX, a expectativa é que 
pessoas físicas e jurídicas possam 
realizar transações financeiras 
diversas de forma mais dinâmica e 
segura, além de baratear custos e 
agilizar os processos.

O serviço funcionará 24 horas por dia, 
todos os dias do ano, inclusive aos fins 

de semana e feriados, permitindo a transfe-
rência de recursos em até dez segundos – ao 
contrário da TED e do DOC, que costumam 
demorar até um dia útil para processar um 
pagamento, por exemplo.

 
Para o mercado, a abertura do PIX para além 

dos bancos tradicionais, incluindo as fintechs, 
por exemplo, representará um aumento da 
concorrência do setor, reduzindo a concen-
tração bancária, incentivando a inovação e 
possibilitando uma diminuição dos custos atu-
ais para os negócios. A FecomercioSP destaca 
que, para as pequenas e médias empresas, os 
benefícios serão principalmente para o fluxo de 
caixa, já que o dinheiro de qualquer transação 
estará disponível na conta imediatamente.

 
Outra novidade é que, com o PIX, a partir 

do segundo trimestre de 2021, os usuários 
poderão fazer saques nos estabelecimentos 
comerciais. A medida proporcionará a reutili-
zação do dinheiro no varejo e mais clientes nos 
estabelecimentos, aumentando o potencial 
para atrair novos negócios. 

Para quem vende por meio do comércio 
eletrônico, o índice de abandono no carrinho 
de compras pode ser reduzido, aumentando 
as vendas do setor, já que com o pagamento 
mediante boleto bancário, o consumidor pode 
desistir da compra. 

 
A FecomercioSP reuniu algumas dicas aos 

empresários do segmento para auxiliá-los 

Quais serão os impactos do PIX para 
pequenas e médias empresas?

neste momento de entendimento da nova 
modalidade de pagamento. O primeiro passo 
é fazer o cadastro das chaves PIX da empresa 
por meio da instituição bancária na qual se 
tem conta. Esta opção já está disponível 
nos aplicativos e no internet banking das 
instituições. 

 
O lançamento oficial do PIX ocorrerá no 

dia 16 de novembro. Uma vez cadastradas 
as chaves PIX, a partir desta data, a empre-
sa terá como oferecer ao seu consumidor, 
principalmente pelo celular, mas também em 
seu site, três formas de pagamento: criando 
um Código QR (que pode ser estático ou 
dinâmico), enviando um link de pagamento 
para o consumidor finalizar a transação ou 
emitindo uma chave de endereçamento.

 
Código QR - a grande diferença entre 

os códigos QR dinâmico e estático está 
no número de transações que podem ser 
realizadas. O estático pode ser usado para 
diversos pagamentos de um mesmo valor, 
enquanto o dinâmico vale para apenas 
uma única transação, já que permite apre-
sentar informações diferentes para cada 
transação.

 
Link de pagamento -  já bastante utilizado 

pelas fintechs, a experiência é parecida à do 
Código QR, no entanto, em vez de criar um 
código, o recebedor fornece ao pagador um 
link que, quando acessado, processa imedia-
tamente o pagamento.

Chave de endereçamento - neste for-
mato, a maior parte do processo é realizada 
pelo pagador, que utilizará os dados do seu 
cadastro no PIX (como telefone, CPF/CNPJ 
ou e-mail) para autenticar os pagamentos.

 
Saques no comércio - A partir do segundo 

trimestre de 2021, o PIX trará outra disponi-
bilidade para estabelecimentos comerciais: 
eles poderão dispor do serviço de saque de 
dinheiro para os clientes. Os critérios ainda 
serão estabelecidos em normativo do BC. 

O procedimento será realizado pelo Código 
QR – o consumidor apontará a câmera do 
celular para o código dinâmico emitido pelo 
recebedor e, então, transferirá imediatamen-
te o valor para a conta do estabelecimento 
com a tarifa a ser cobrada pelo procedimento, 
que, por sua vez, devolverá o montante em 
dinheiro vivo.

 
Atenção para o risco de fraudes - O 

cadastramento das chaves PIX deverá ser 
realizado diretamente na instituição finan-
ceira autorizada a operar o sistema pelo 
BC por meio dos aplicativos próprios ou do 
internet banking. 

As instituições financeiras não enviam 
e-mail solicitando o cadastramento do PIX. 
Evite aceitar convites que venham por e-mail 
ou mensagens no celular. Todo cuidado é 
pouco para evitar cair em fraude (AI/Feco-
mercioSP).

TRANSFORMAçõES ACELERADAS PELA COvID-19

Os 7 erros 
fatais em 
vendas

Por Marcelo Salvo.

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

CONhEçA AS TENDêNCIAS QuE ESTãO 
MOLDANDO O FuTuRO DOS NEgóCIOS

    Leia na página 6
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Chips para alunos e professores
Para tentar reduzir a evasão escolar, 

o governo de São Paulo vai distribuir 
750 mil chips com pacote de internet 
para os alunos mais carentes da rede 
pública estadual de ensino e também 
para professores. Objetiva tentar ga-
rantir conexão à internet para o ensino 
remoto e híbrido, que deve continuar 
mesmo com o retorno gradual das 
aulas presenciais. O investimento do 
governo paulista é de R$ 75 milhões, 
para 12 meses. Do total de chips, 250 
mil unidades serão destinadas para 
professores e servidores.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/conheca-as-tendencias-que-estao-moldando-o-futuro-dos-negocios/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-15-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-15-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/os-7-erros-fatais-em-vendas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/credito-consignado-alternativa-ou-armadilha/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/do-produto-a-startup-quando-a-solucao-se-torna-negocio/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-a-avaliacao-180-graus-pode-ajudar-na-gestao-estrategica-de-pessoas/
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Os próximos passos da 
transformação digital e IoT no Brasil

Yassuki Takano (*)

Na última edição do IoT Snap-
shot, estudo da Logicalis sobre 
o panorama da adoção da tec-

nologia no Brasil e na América Latina, 
pela primeira vez foi identificada uma 
parcela considerável das empresas en-
trevistadas* (19%) com soluções de IoT 
em estágio de operação e/ou roll-out. 
Por outro lado, quase dois terços dos 
respondentes (65%) sequer iniciaram 
seus primeiros projetos. Ou seja, a 
América Latina já atingiu um estágio 
avançado de maturidade de adoção 
da solução, mas ainda há um mercado 
imenso a explorar.

Ao longo das 
primeiras edi-
ções da pes-
quisa, pude-
mos observar 
a evolução do 
mercado em 
relação às ten-
tativas de uso 
de IoT. Em um 
primeiro mo-
mento, havia 
um nível de 
conhecimento 
muito baixo 
de conceitos, 
aplicabilidade 
e tecnologias. 
Com o passar 
dos anos, en-
tretanto, o mercado começou a se 
convencer dos potenciais benefícios, 
mas ainda esbarrava nas justificativas 
de retorno sobre investimento e na falta 
de orçamentos direcionados para estas 
iniciativas. Era especialmente difícil 
fazer tais estimativas, havia ainda um 
grande distanciamento entre as áreas 
de tecnologia e de negócios para a 
modelagem das soluções e a falta de 
exemplos práticos não permitiam o uso 
de taxas razoáveis de impacto.

Para esta edição, em que pudemos 
observar uma proporção sensível de 

maneira integrada com as soluções 
já em operação.

Dessa maneira, e depois de tes-
tar e desenvolver habilidades como 
prototipação, métodos ágeis para o 
desenvolvimento de soluções e modus 
operandi de squads multifuncionais, 
podemos sugerir dois novos investi-
mentos em habilidades de governança 
para a transformação digital. São eles: 
Gestão da Mudança, com muita ênfase 
em comunicação, treinamento, iden-
tificação e mitigação de resistência à 
mudança; e o design e integração de 
arquiteturas tecnológicas mais flexíveis 
e multi-vendor, para incorporar de ma-
neira mais simples o grande leque de 
soluções que vem sendo desenvolvido.

Em suma, para as empresas que es-
tão prontas para iniciar suas jornadas 
de transformação digital, a prioridade 
é viabilizar suas primeiras iniciativas 
(provas de conceito e pilotos) dese-
nhando soluções técnico-negociais e 
garantindo infraestrutura e conectivi-
dade iniciais para seu funcionamento. 
Já para as empresas em maior nível de 
maturidade, os focos de trabalho estão 
na mudança cultural e na integração 
das soluções testadas à arquitetura 
tecnológica em operação. 

Seja pela entrada de novas empresas 
no tema, seja pela maior quantidade de 
soluções em roll-out, vislumbramos um 
horizonte de oportunidades. Se as ten-
dências de investimento e captura de be-
nefícios com as soluções se mantiverem, 
será questão de tempo para que vejamos 
resultados ainda mais impactantes nas 
próximas edições do IoT Snapshot.

(*) É diretor de Consultoria da Logicalis.

Estamos em um momento muito promissor no mercado de soluções de transformação digital. 

casos operacionais, a boa notícia é que 
conseguimos observar também novas 
oportunidades surgindo para esta 
fase de adoção. Se iniciativas em fase 
piloto tinham como principais desafios 
fatores como conectividade (32%) e 
maturidade das soluções (20%), os 
projetos em fase de roll-out passaram a 
trazer questões como cultura organiza-
cional e resistência à mudança (33%), 
além de integração das soluções de IoT 
à arquitetura legada (29%).

É comum ouvirmos afirmações de 
que a transformação digital não é sobre 
tecnologia. Na prática, os executivos 
estão percebendo isso conforme 

suas iniciati-
vas precisam 
evoluir de pi-
lotos tecnoló-
gicos, testados 
em ambientes 
controlados e 
com escopos 
r e d u z i d o s , 
para soluções 
operacionais 
que sustentam 
os processos 
de suas empre-
sas e precisam 
mudar a forma 
como os profis-
sionais desem-
penham suas 
atividades.

Os projetos de IoT, diferentemente 
de boa parte de soluções tecnológicas 
que as equipes de TI implantaram até 
o momento, passam a permear de ma-
neira muito mais ampla e profunda os 
processos de negócios das empresas. 
De fato, o sucesso das iniciativas de 
digitalização parece estar atrelado 
à habilidade de transformar a forma 
como as equipes desempenham suas 
funções usando as novas tecnologias 
e de fazer com que elas trabalhem de 

News@TI 

Na contramão da crise

@A G-Shock tem tido bons motivos para comemorar. Mesmo com o 
impacto da pandemia, a reconhecida linha de resistência absoluta 

vem ganhando força no mercado brasileiro e já figura entre as principais 
marcas de relógio do país. Os modelos da divisão G-Shock representam 
cerca de 60% da receita da Casio, globalmente, que é da ordem de US$ 3,4 
bilhões. No Brasil, a marca G-Shock corresponde a 50% do faturamento 
da companhia e a expectativa é crescer 25% até 2021, quadruplicando 
de tamanho nos próximos cinco anos. De acordo com Rodrigo Garavelli, 
Gerente de vendas da Divisão G-Shock no Brasil, o país é um mercado 
prioritário para a companhia. “Por tratar-se de um mercado emergente, 
é muito importante para nossa estratégia de crescimento. Estamos na 
contramão de outras marcas, pois enquanto a concorrência sofreu muito 
com a pandemia, a G-Shock apresentou um significativo crescimento e 
um maior reconhecimento de marca em 2020”, destaca o executivo (ht-
tps://www.gshockbrasil.com.br/?utm_source=PR_neg%C3%B3cios_G-
-Shock&utm_campaign=PR_neg%C3%B3cios_G-Shock).

Solução para entrada das instituições 
financeiras na era do PIX

@A TOTVS anuncia solução que vai permitir que instituições 
financeiras de todos os tipos, como bancos, fintechs e institui-

ções de pagamento, por exemplo, passem a operar com o PIX*, o 
novo meio de pagamentos e transferências desenvolvido pelo Banco 
Central para facilitar as transações financeiras. A novidade faz parte 
da solução TOTVS Financial Services Core Banking, e poderá ser 
utilizada tanto para realizar como receber um pagamento instantâneo, 
fazendo a mensageria entre a instituição e o Banco Central, ou, no 
caso de participantes indiretos, permitir operar por intermédio de 
um banco (https://www.totvs.com/financial-services/).

Startup desenvolve plataforma totalmente 
customizável para SIPAT 

@A PlayerUm, agência de inovação que desenvolve soluções 
interativas e gamificadas, apps e games, lançou uma solução 

totalmente online, customizável e segura, que promete transformar 
a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho) 
das empresas. (https://sipatgamificada.com.br/) Com o objetivo de 
ensinar e conscientizar os colaboradores das empresas sobre saúde 
e segurança no trabalho, a fim de aumentar o grau de percepção de 
risco e, consequentemente, reduzir o número de acidentes, a plata-
forma gamificada traz os conteúdos em diversos formatos interativos 
e customizáveis como mapa de jornadas, animações 2D e 3D, lives, 
podcasts, quizzes e games.

Solução de chatbot integrável às demais 
plataformas de chat

@A Telesul, empresa que implementa e oferece projetos de alto 
valor agregado para as empresas, anuncia o lançamento da 

SapiosBot, plataforma para desenvolvimento de chatbots criada 
por sua intra-startup Sapios. A solução permite a criação de robôs 
que simulam uma conversa humana em um chat, automatizando 
tarefas repetitivas e burocráticas, como dúvidas frequentes e, se 
necessário atendimento humano, a integração a qualquer plata-
forma de chat já estabelecida no mercado como Avaya, Enghouse 
Presence, entre outras. "Sabemos que, em geral, as organizações 
fazem muitos investimentos em plataformas de hardware. Por isso, 
investimos em uma solução compatível com a estrutura de TI já 
existente, acelerando a implementação e preservando o investimento 
realizado, o que reduz custo total de aquisição e manutenção na 
empresa", ressalta Carlo Gibertini, Application Sales Manager da 
Telesul (www.telesul.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

AI/Logicalis

Yassuki Takano

OpiniãO
Aceleração e consolidação 

da agenda da 
sustentabilidade

As exigências inerentes 
aos princípios de ASG 
(Ambiental, Social 
e Governança) vêm 
ganhando peso até 
mesmo como fator 
de decisão para 
investimentos. 

Globalmente, segundo 
dados da XP, mais de 
30 trilhões de dólares 

em ativos sob gestão são ge-
renciados por fundos que defi-
niram estratégias sustentáveis. 
Somente na Europa, são 14,1 
trilhões, equivalentes a mais 
de 50% do total do continente. 
Nos Estados Unidos, 25%. Tal 
movimento, que tem crescido 
de maneira mais consistente 
nesta pandemia, vem sendo 
observado há pelo menos 
quatro décadas. 

Um dos marcos dessa pauta 
foi a Eco-92, realizada no Rio 
de Janeiro há quase 30 anos. 

Seguiram-se as periódicas 
conferências do clima, o 
acordo de Paris e os Objetivos 
de Desenvolvimento Sus-
tentável (ODS). No entanto, 
por numerosas razões, como 
divergências quanto ao com-
prometimento e investimentos 
de cada país, a civilização 
ainda não conseguiu conter as 
mudanças climáticas, a emis-
são de carbono e de gases de 
efeito-estufa, devastação de 
biomas e ecossistemas e as de-
sigualdades socioeconômicas. 

Entretanto, o novo Coronaví-
rus catalisou as atenções sobre 
o tema e as reflexões de que 
esteja se esgotando o modelo 
de consumo e de exploração 
dos recursos naturais em bases 
não sustentáveis. Portanto, 
os avanços precisam ser mais 
rápidos e substantivos. O 
Brasil, por sua biodiversidade, 
reservas vegetais e hídricas, 
população, dimensões territo-
riais, capacidade de produzir 
alimentos e combustíveis de 
fontes limpas e renováveis, 
tem potencial para ser uma 
das potências bioeconômicas, 
tornando-se referência plane-
tária quanto à sustentabilidade 
e economia circular. 

Temos um arcabouço le-
gal e estrutura fiscalizatória 
raramente encontrados em 
outras nações. Além disso, 
estamos entre os países que 
mais ratificaram as conven-
ções da OIT. A agenda ASG é 
inadiável e não está atrelada 
apenas à execução de corretas 
políticas públicas, mas também 
à responsabilidade dos setores 
produtivos e da sociedade. A 
médio e a longo prazo, quem 
não estiver inserido nessas 
tendências ficará fora do 
mercado. É importante que 
todos adotem boas práticas e 
as disseminem. 

Deve-se comunicar com 
transparência à sociedade 
a qualidade dos produtos, 
origem das matérias-primas 
e correção das relações tra-
balhistas, para que as pesso-
as tenham consciência das 
transformações. Os próprios 
cidadãos, principalmente nas 
faixas etárias mais jovens, têm 
exigido isso. A última pesquisa 
do Instituto de Estudos de 
Marketing Industrial (IEMI) 
mostra a mudança de com-
portamento do consumidor e 
a valorização das mercadorias, 
bens e serviços resultantes de 
boas práticas. 

A cadeia produtiva da moda, 
parte relevante da indústria 

têxtil e de confecção, está 
empenhada em solucionar 
problemas ainda existentes 
no Brasil e no mundo e enga-
jada no movimento em prol 
da preservação ambiental, 
ética, compliance e trabalho 
digno. Nesse sentido, acaba 
de ser lançado o Núcleo de 
Sustentabilidade e Economia 
Circular (Nusec), iniciativa da 
Abit e do Senai Cetiqt. O novo 
organismo trabalhará de modo 
intenso e sistêmico no âmbito 
dos princípios ASG. A indús-
tria têxtil e de confecção tem 
muitos elementos positivos, 
gera cerca de 100 milhões de 
empregos diretos em todo o 
mundo e movimenta mais de 
dois trilhões de dólares por 
ano. 

O Brasil é protagonista no 
setor, sendo o quinto maior 
produtor do planeta e deten-
tor da maior cadeia integrada 
do Ocidente, da produção de 
fibras naturais e sintéticas, 
passando por tecelagens, 
fiações, insumos e design, 
até a fabricação de roupas e 
itens de cama, mesa e banho, 
geotêxteis, têxteis técnicos, 
produtos de saúde e proteção. 
Além disso, dispõe de robusta 
rede de ensino e qualificação. 

É preciso comunicar os 
avanços e continuar no ca-
minho da solução de proble-
mas, que não são monopólio 
do setor. A cadeia produtiva 
da moda, como ocorre na 
maioria das áreas de ativida-
de, vem caminhando nessa 
direção há tempos, quanto 
a seus valores, à origem de 
seus produtos e reparo das 
distorções às vezes presentes 
em vários países, inclusive o 
Brasil. Deve-se avançar de 
maneira consistente nessa 
agenda. Ao mesmo tempo, é 
importante que a sociedade 
perceba esse movimento dos 
setores produtivos, o valorize, 
cobre e seja também agente 
de transformações positivas.

É um significativo proces-
so de aculturação coletiva e 
exercício da transparência, 
fator hoje crucial no universo 
dos negócios, nas relações 
sociais e na interação entre 
consumidores e empresas. 
Temos de caminhar, em todos 
os ramos, para uma civilização 
cada vez mais verdadeira, com 
princípios e valores que levem 
a uma sociedade melhor. O fato 
de ainda termos um Brasil com 
muitas desigualdades não pode 
nos impedir de avançar nesses 
compromissos. Ao contrário, 
devemos buscar cumpri-los 
simultaneamente aos objeti-
vos de promover crescimento 
econômico inclusivo e melhor 
distribuição de renda. 

Afinal, não pode haver dis-
sintonia entre desenvolvimen-
to e sustentabilidade, que se 
tornam interdependentes. A 
pauta ASG é agora tão decisiva 
quanto as reformas administra-
tiva e tributária e o equilíbrio 
fiscal, que tanto demandamos 
e propomos. Trata-se de um 
compromisso do Estado e da 
sociedade, preponderante 
numa democracia como a 
brasileira. Esses valores con-
vergem para a transparência, 
práticas sustentáveis e com-
pliance! 

É fundamental que todos 
atendam a esse chamamento 
da civilização em favor de um 
mundo melhor!

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil 

e de Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*)
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D - Programa de Estágio
A Pitang Agile IT, uma das empresas de tecnologia referência no Nordeste, 
está com inscrições abertas para o Programa de Estágio. As oportunidades 
são para estudantes da área em todo o Brasil, com possibilidade de trabalho 
remoto em qualquer cidade do território nacional. O programa já é uma das 
referências nas cidades de Recife e São Paulo, onde estão localizadas as duas 
sedes da empresa. Podem participar os estudantes que estão cursando a 
partir do 5º período dos cursos voltados à área de tecnologia. Os interessa-
dos em realizar a inscrição devem acessar o site (https://programaestagio.
pitang.com/) e seguir as orientações descritas na página.

E - Projeto 1000 Amigos
O palestrante Leandro Branquinho, que tem mais de 20 anos de experiência 
em marketing e vendas, criou o projeto ‘1000 Amigos’, que objetiva empo-
derar vendedores. A ação é gratuita e pretende atender a distância cerca 
de 1000 pessoas de todo o país até março de 2021, entre empreendedores, 
vendedores e outros profissionais que trabalham com vendas. Branquinho, 
que é especialista em vendas e já realizou inúmeros treinamentos para 
grandes empresas, abriu um formulário inicial para que os interessados se 
cadastrem e participem. Também fará uma  pesquisa com base nas con-
versas, para compreender o funcionamento da mente de um vendedor e 
tudo o que envolve esse universo. Quem quiser participar pode entrar em 
contato pelo site e fazer seu cadastro (www.milamigos.com.br).

F - Franquias e Negócios 
Com o objetivo de fomentar a recuperação de franquias e redes de negócios 
de todo o país pela primeira vez em 10 anos, o Fórum Internacional de Gestão 
de Redes de Franquias & Negócios, reconhecido por reunir presencialmente 
as principais lideranças empresariais, foi convertido em um evento online 
chamado Bconnected. A iniciativa acontece entre os próximos dias 19 e 
23. O evento nasce projetado para ser o maior da América Latina sobre 
potencialização de negócios, é 100% online e gratuito e está com inscrições 
abertas no link: (https://bconnected.com.br/).  Os participantes terão acesso 
a uma ampla Feira de Franquias e Negócios dentro da programação, que vai 
oferecer oportunidades tanto para investidores quanto para franqueadores, 
além de contar com a apresentação de soluções para o varejo.   

G - Confeitaria Saudável
Com o mercado de confeitaria se transformando com as questões voltadas 
para saúde, o segmento abriu espaço para um novo nicho: confeitaria 

A - Colégios Embraer
Encerram no próximo domingo (18), as inscrições para o processo 
seletivo 2021 dos Colégios Embraer, de ensino médio, dedicados 
aos jovens das regiões de São José dos Campos e Botucatu. São 240 
vagas para toda sociedade, sendo 80% destas destinadas a alunos 
de baixa renda e vindos da rede pública de ensino e que residam 
nessas localidades. As outras vagas podem ser preenchidas por alunos 
pagantes que cursaram o ensino fundamental em escolas públicas 
ou privadas. O edital para as inscrições estão disponíveis no site 
(institutoembraer.org.br). A prova acontece no dia 8 de novembro. 
O processo seletivo é realizado pela Fundação Vunesp e a taxa para 
inscrição é de R$ 55,00. Além da reconhecida qualidade de ensino em 
período integral, o colégio oferece alimentação, uniforme, transporte 
e material didático.  

B - Conferência sobre Drones
Os investimentos mundiais na indústria de drones crescem, sendo que 
apenas 5% do total investido é aplicado no mercado Ibero-Americano, ou 
seja, nos 23 países de língua espanhola e portuguesa. Foi com o objetivo 
de democratizar as tecnologias relacionadas aos drones, aumentar o 
investimento em diversos setores, além de oferecer desenvolvimento 
profissional, que o IDC - Iberoamerican Drone Conference 2020 foi 
concebido. O IDC é a primeira e maior conferência online internacional 
100% voltada para a Ibero-América que acontece entre os dias 12 e 
14 de novembro. Entre os temas: Transporte com drone, Tecnologias 
disruptivas, Cidades inteligentes, Agro 4.0, Operações de emergência e 
defesa, Inspeção, Inovação com drone. Mais informações (http://www.
idc-drone.com). 

C - Museu de Invenções 
Óculos para colocar colírio, máquina capaz de gelar garrafas em sete 
segundos, desodorante com aplicação simultânea nas axilas ou boné 
para tirar cisco do olho. Os objetos por demais curiosos só são algumas 
das mais de 500 peças expostas no acervo da Inventolândia, o primeiro 
museu de invenções da América Latina, situado na Rua Doutor Ho-
mem de Mello, 1.109, Perdizes, em São Paulo. O museu é uma fonte de 
informação sobre a tecnologia do dia a dia, que surge a partir de uma 
necessidade específica e de uma cabeça criativa. Depois de tanto tempo 
em confinamento, adultos e crianças voltaram a visitar o museu, com 
uso de máscara de proteção, além de regras de distanciamento. Outras 
informações e agendamento para grupos: tel. 11 3873-3211.  

saudável, prática que visa substituir ingredientes com o objetivo de 
tornar os doces mais inclusivos. Pensando nisso, a Curseria, plataforma 
de cursos online que alia educação e entretenimento, juntamente com 
Isabela Akkari, proprietária do Café et Patisserie, a primeira confeita-
ria saudável em São Paulo, com uma unidade no Shopping Iguatemi, 
apresentam o curso “Confeitaria saudável: técnicas, bases e criação de 
receitas”. Foi desenvolvido um conteúdo de 5 horas dividido em 10 aulas 
+ 1 aula extra especial sobre as influências e tendências do mercado de 
doces low carb. Saiba mais em: (www.curseria.com).

H - Gerenciamento a Distância 
Desejo de muitos brasileiros, abrir o próprio negócio muitas vezes é 
sinônimo de muito trabalho e dores de cabeça. A gestão financeira, 
controle de estoque, saber a quantidade exata de produtos que se deve 
adquirir para não ter prejuízos, ainda em meio à pandemia, cuidados 
redobrados desde o atendimento até a entrega do produto são apenas 
alguns exemplos que podem tirar o sono dos proprietários de pequenas 
e médias empresas. Diante disso, buscando facilitar a vida do empreen-
dedor, a iZettle (www.izettle.com.br), fintech sueca de gestão e meios 
de pagamento, oferece diversas soluções de gerenciamento de negócios. 
O sistema de gestão está disponível gratuitamente nas versões para 
aplicativo em smartphones e tablets (Android e iOS), e para web, pelo 
portal (my.izettle.com). 

I - Gellato para Pets
Os animais precisam ter o devido cuidado com a exposição ao sol e 
com o calor excessivo nos dias de verão. Manter uma boa hidratação, 
ingerindo muita água e se refrescar, é o foco para os bichinhos também. 
Pensando nisso a Ipet, empresa focada em trazer ideias criativas para 
humanização dos animais de estimação e aumentar o vínculo entre pets 
e humanos, lançou Ipet Gellato, um sorvete em forma de bastão para 
cães e gatos. O picolé tem opções de sabores diferentes, como carne, 
banana, kiwi e morango para os cães; e carne e iogurte para gatos. Além 
de possuir o formato, que lembra os tradicionais geladinhos, facilitando 
a alimentação, seu principal ingrediente é a água, reduz o odor das fezes 
e auxilia no funcionamento intestinal. Mais informações em: (http://
ipetproducts.com.br).

J - Estágio e Trainee
Um estudo sobre diversidade realizado pela consultoria McKinsey and 
Co. em 12 países, mostra que as empresas com times de executivos com 
maior variedade de perfis são mais lucrativas. E o programa Talentos 
2021 da Raízen busca pessoas como você para integrar o time! A empresa 
está com vagas abertas para os programas de estágio e trainee e busca 
pessoas de todas as faculdades, localidades, idades e gêneros. E mais: 
inglês e excel não são pré-requisitos obrigatórios para os candidatos. Se 
você é estudante da graduação com conclusão prevista para daqui um 
ano (no mínimo) ou é recém formado com até dois anos de formação 
na graduação você tem muito mais oportunidades do que imagina! Saiba 
mais em: (https://vagas.raizen.com.br/).

Atuação de influenciadores 
preocupa mercado de 

investimentos

Modelo clássico de 
marketing de um 
esquema de pirâmide: 
uma empresa paga 
uma pessoa influente 
para promover o seu 
produto e trazer mais 
clientes

O esquema ganha tração 
vendendo sonhos tenta-
dores com a promessa 

de enriquecimento rápido e sem 
muito esforço. O primeiro “leigo” 
que essas empresas enganam são 
artistas e influenciadores que não 
são experts em investimentos. 
Assim como as vítimas, eles são 
convencidos que é um ótimo 
negócio, que é tudo legal e ainda 
ganham um dinheiro para fazer a 
publicidade. 

Um dos exemplos mais marcan-
tes aconteceu com o comediante 
Dedé Santana e a cantora Simony 
(ex-Balão Mágico), que foram 
usados como garotos-propaganda 
pela Unick Forex. Recentemente 
outro caso semelhante veio à 
tona. A cantora de forró Juliana 
Caetano, vocalista da banda Bon-
de do Forró, divulgou para seus 
4 milhões de seguidores um robô 
de trader que promete ganhos de 
4% a 10% ao dia. Obviamente, 
tudo isso não passa de fantasia.

Assim como no esquema de 
pirâmide, o mercado formal 
de investimentos também vem 
assistindo algo semelhante. A 
cada dia que passa cresce o nú-
mero de perfis nas redes sociais, 
com milhares de seguidores, que 
compartilham dicas de ações que 
são a bola da vez e mostrando 
fotos de trades vencedores. Em 
comum, os anúncios contam com 
garotos-propagandas em lugares 
lindos, com relógios e joias caras, 
etc. Nesta linha, impressiona a 
semelhança de uma influencia-
dora fitness que foi “cancelada” 
por banalizar a pandemia e meses 
depois voltar a ativa declarando 
que virou trader e que “nasceu 
para isso”.

Certamente esse cenário de 
migração rápida para a Bolsa, com 
novos entrantes menos experien-
tes, se tornou um terreno fértil 
para aproveitadores que vendem 
cursos e fórmulas rápidas para o 
sucesso, mas também forma um 
ambiente propício para bolhas, 
como bem observou o CEO da XP 
Investimentos, Guilherme Ben-
chimol. A questão é que bolhas 
podem ser muito lucrativas para 
quem consegue antecipar o que 
está acontecendo, que raramente 
fazem parte do grupo de novatos.

A Comissão de Valores Mobi-
liários também vem alertando 
para uma ameaça crescente 
que os influenciadores podem 

representar para o bom funcio-
namento do mercado. Segundo 
a autarquia, o monitoramento 
dos meios virtuais na formação 
da opinião do investidor ganha 
cada vez mais relevância. Isso 
porque um influenciador com 
muitos seguidores focado no 
mercado financeiro pode inflar o 
movimento do preço de alguma 
ação para obter ganhos, forman-
do uma espécie de “bolha” para 
chamar de sua. O maior risco está 
presente nos papéis de menor 
liquidez, com baixo volume de 
negociação diário.

Um caso que ficou famoso foi 
a “bolha do alicate” envolvendo 
a fabricante de alicates Mundial, 
que entre 2010 e 2011 chegou 
a superar os volumes diários de 
negociação da Vale e Petrobras, 
impulsionado por um assessor de 
investimentos bastante influente. 
Isso em um mundo onde o primei-
ro iPhone completava apenas seu 
terceiro ano de vida. Atualmente 
o efeito manada é muito mais po-
tente e torna esse tipo de atuação 
ainda mais perigosa.

No Brasil, felizmente temos 
um regulador atuante que deixa 
sempre claro que sua prioridade 
é defender o investidor comum, 
elo fraco da cadeia e quem acaba 
pagando a conta. Isso é funda-
mental para retirar do mercado os 
oportunistas, além de fortalecer 
aqueles que buscam fazem um 
trabalho sério. É fato também 
que regulação é sempre um 
obstáculo para a inovação, mas 
a CVM tem uma postura aberta 
e propositiva. Um bom exemplo 
é a criação do mecanismo do 
sandbox regulatório.

Com o mercado de investi-
mentos e a bolsa tão aquecidos, 
aumentam as chances de pessoas 
comuns serem utilizadas como 
massa de manobra e os influencia-
dores são ferramenta importante 
para todos os esquemas, seja no 
mercado formal ou no informal. 
Porém, no mercado formal o 
órgão regulador criou os meios 
para reduzir essa possibilidade. 
Para evitar entrar em enrascadas, 
procure seguir aquelas pessoas 
ou instituições que se preocupam 
com as regras do jogo. É fácil 
checar isso. 

Veja se os influenciadores que 
você segue estão credenciados 
na Associação dos Analistas e 
Profissionais de Investimento do 
Mercado de Capitais (APIMEC). 
O órgão disponibiliza uma lista 
de profissionais e empresas cre-
denciadas. Isso reduz seu risco e 
ajuda a fortalecer o ambiente de 
investimentos.

(*) - É sócio-fundador 
e CEO da TradeMachine, 
fintech que disponibiliza 

investimentos em renda variável a 
partir de estratégias automatizadas 

indicadas pelos seus algoritmos.

Rafael Marchesano (*)

Supermercados 
continuam 
contratando 

Em agosto, o varejo alimen-
tar paulista criou 2215 vagas 
– número 78,7% superior ao 
mesmo mês em 2019 (1239). A 
Associação Paulista de Super-
mercados (Apas) destaca que 
a geração líquida de emprego 
formal até agosto não era tão 
boa desde 2014. Com o resul-
tado mensal, o saldo atual do 
setor é de 1069 novas vagas. 
Entre os canais de compra que 
mais contrataram em agosto 
está o atacado, com 843. Em 
segundo, os minimercados 
(654), seguido por supermer-
cados (555) e, por último, os 
hortifrutis, com 163 vagas. 

A Apas destaca que em seis 
dos oito meses de 2020 o nú-
mero de mulheres contratadas 
foi superior ao de homens. 
Atualmente, elas representam 
47% dos empregos. O setor 
varejista alimentar emprega 
mais de 548 mil em todo estado. 

Em agosto, os supermer-
cados em todo Brasil criaram 
5630 vagas. O estado de São 
Paulo ficou em primeiro lu-
gar, representando 39,3% dos 
empregos. “Os supermercados 
devem contratar ainda mais 
de agora para o fim do ano, 
é um movimento natural do 
setor”, explica o presidente 
da Apas, Ronaldo dos Santos 
(AI/SApas).

O decreto foi publicado ontem e estende o pagamento do 
benefício emergencial até 31 de dezembro.
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O Índice de Medo do 
Desemprego e Sa-
tisfação com a Vida 

é uma publicação trimes-
tral da CNI e nesta edição 
entrevistou 2 mil pessoas 
em 127 municípios do país, 
entre os dias 17 e 20 de 
setembro. O indicador de 
medo do desemprego no 
público feminino ficou em 
62,4 contra 46,8 no público 
masculino, uma diferença de 
15,6 pontos. 

O medo do desemprego 
também é maior entre os jo-
vens, especialmente aqueles 
na faixa dos 16 aos 24 anos 
(57,9), e o da faixa seguinte, 
entre 25 e 34 anos (57,3). 
Esse indicador também é 
maior entre a população que 
reside no Nordeste (61,2) e 
os que recebem até um salá-
rio mínimo (65). Apesar dos 

O indicador de medo do desemprego no público feminino ficou 
em 62,4 contra 46,8 no público masculino.
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Medo do desemprego é maior 
entre mulheres e jovens

O medo do desemprego entre as mulheres é bem superior ao dos homens, mostra indicador da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgado ontem (14)

últimos meses tem impacta-
do positivamente a formação 
de expectativas dos agen-
tes, que, em um primeiro 
momento, esperavam por 
uma recuperação econômica 
mais lenta”, avalia a CNI.

Já o índice de satisfação 
com a vida cresceu ligei-
ramente entre dezembro 
do ano passado e setembro 
deste ano, passando de 68,3 
para 68,5 pontos. A satisfa-
ção com a vida aumenta à 
medida que a renda também 
aumenta. Entre os que ga-
nham mais de cinco salários 
mínimos, esse valor é 72,8 
pontos, enquanto quem tem 
renda de até um salário mí-
nimo registrou pontuação de 
65,7. O indicador também é 
melhor entre os homens (70 
pontos) na comparação com 
as mulheres (97,1) (ABr). 

graves impactos econômicos 
da pandemia, o medo do 
desemprego na população 
em geral ficou em 55 pontos, 
uma queda de 1,1 ponto na 
comparação com dezembro 
de 2019.

“As medidas de prote-
ção adotadas no período 

contribuíram para conter 
o desemprego e aumentar 
a segurança no emprego. 
Possivelmente, a transfe-
rência de renda às famílias 
também contribuiu para esse 
resultado. Por fim, a retoma-
da gradual das atividades 
comerciais e produtivas nos 

Programa de suspensão de contrato 
e redução de jornada é prorrogado

e é pago com recursos do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador 
(FAT). No caso de redução 
de jornada e salário em 25%, 
50% ou 70%, o governo paga 
um benefício emergencial ao 
trabalhador para repor parte 
da redução salarial. 

As empresas podem optar 
ainda por pagar mais uma 
ajuda compensatória mensal 
a seus funcionários que tive-
ram o salário reduzido. Se o 
trabalhador tiver jornada e 
salário reduzidos em 50%, seu 
benefício corresponderá a 50% 
do valor do seguro desemprego 
ao que teria direito, se tivesse 
sido dispensado. No total, o 
benefício pago pode chegar até 
a R$ 1.813,03 por mês. No caso 

de suspensão do contrato de 
trabalho em empresas com 
faturamento anual de até R$ 
4,8 milhões, o trabalhador 
receberá 100% do valor do 
seguro desemprego a que 
teria direito. 

Para empresas com fatura-
mento maior, o valor do bene-
fício pago pelo governo será 
70% do seguro desemprego, 
enquanto a empresa pagará 
uma ajuda compensatória 
mensal de 30% do valor do 
salário do empregado. Des-
de o início do programa, 9,7 
milhões de trabalhadores 
fecharam acordos com seus 
empregadores de suspensão 
de contratos de trabalho ou 
de redução de jornada (ABr).

O governo federal pror-
rogou novamente o 
programa que autori-

za empresas a suspenderem 
o contrato de trabalho ou 
a reduzirem a jornada e os 
salários dos funcionários, 
em troca da manutenção 
do emprego. O decreto foi 
publicado ontem (14) no 
DOU e estende o pagamento 
do benefício emergencial até 
31 de dezembro, quando en-
cerra o estado de calamidade 
pública decretado em março 
em razão da pandemia. Em 
nota, a Secretaria Geral da 
Presidência informou que a 
prorrogação é necessária em 
razão do “cenário atual de 
crise social e econômica, e 
com a permanência de medi-
das restritivas de isolamento 
social”. 

“Essa ação irá permitir que 
empresas que estão em situ-
ação de vulnerabilidade pos-
sam continuar sobrevivendo 
a este período e, desta forma, 
preservar postos de trabalho 
e projetar uma melhor re-
cuperação econômica”, diz. 
O programa equivale a uma 
porcentagem do seguro-de-
semprego a que o empregado 
teria direito se fosse demitido 
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Cobot: seu próximo 
colega de trabalho

Uma das primeiras 
imagens que vem à 
mente com a palavra 
“robotização” é a de 
máquinas assumindo 
todos os lugares da 
mão de obra humana, 
em uma realidade 
bastante futurista e 
próxima da ficção

Questões como “qual 
será o papel dos 
trabalhadores nes-

se novo cenário?” aliadas 
às projeções da falta de 
empregos nos próximos 
anos traçam um cenário 
alarmante e podem causar 
repulsa à adoção das novas 
tecnologias no ambiente de 
trabalho.

A realidade, contudo, pro-
mete ser bem mais branda 
do que aparenta. Hoje, os 
cobots (robôs colaborati-
vos) representam a princi-
pal ajuda aos colaboradores 
e gestores nos próximos 
anos, sem eliminar o papel 
humano dentro das em-
presas. 

Alguns estudos estimam 
que, para cada robô colabo-
rativo que une a indústria, 
três novos empregos ligados 
a ele serão gerados. Não se 
pode ignorar o fato de que 
nem todos poderão optar 
por esses novos empregos. 
No entanto, é inegável que 
a robotização abrirá uma 
infinidade de oportunidades 
para milhões de colabo-
radores, livres de tarefas 
repetitivas, motivando-os a 
adquirir novos conhecimen-
tos, desafios intelectuais e 
aprendizagem.

À primeira vista, essa 
coexistência entre robôs e 
humanos não deve ser per-
cebida como algo natural: 
as barreiras culturais são 
um desafio a ser superado, 
especialmente porque a 
automação é frequente-
mente vista como algo 
“emergencial”, usado em 
altos picos de trabalho. Mas 
a implantação progressiva 
de tecnologia em diferentes 
áreas, como uma ajuda per-
manente, deve levar a uma 
profunda transformação 
do mercado de trabalho, 
exigindo cada vez mais 
habilidades sociais – que 
as máquinas estão longe de 
dominar.

Mas, em longo prazo, não 
há dúvida de que a roboti-
zação levará a ambientes 
de trabalho formados por 
um híbrido entre trabalha-
dores humanos e digitais 
(chamados digiworkers). 
Ou, mais especificamente, 
os colaboradores devem 
aprimorar suas capacidades 
graças à contribuição de 
robôs colaborativos, com 
pontos de coexistência total 
entre pessoas e software.

Os ganhos em produtivi-
dade são o principal motor 
dessa mudança. A partir do 
uso cada vez maior de robôs 
colaborativos, é possível 
obter ganhos significativos 
em produtividade, evitando 
o desperdício de talentos 
humanos e redistribuindo 
cargas de trabalho. Colabo-
radores podem ganhar mais 
tempo para tarefas estra-
tégicas, além de recuperar 
ideias e projetos deixados 
de lado. 

Além disso, as ferramen-
tas ajudam o ser humano a 
enfrentar desafios, forne-
cendo o suporte necessário 
para que a capacidade hu-
mana alcance os maiores e 
melhores objetivos para as 
empresas. Apesar de toda a 
discussão que o tema traz, 
é preciso ter em mente que 
não é a robotização em si 
que gera impacto social 
ou desemprego, mas o 
plano estratégico de cada 
empresa. 

No Brasil, é possível en-
contrar casos de empresas 
líderes em seu setor de 
atividade que implementa-
ram extensos programas de 
robotização, mas não demi-
tiram nenhum de seus tra-
balhadores, transferindo-os 
para novas funções. Para ter 
sucesso, é fundamental que 
as empresas ofereçam aos 
colaboradores ferramentas 
e opções que lhes permitam 
sentir-se valorizados, além 
de assumir a responsabilida-
de com o desenvolvimento 
profissional deles ao longo 
do tempo. 

A transformação deve 
atingir todos os níveis da 
estrutura organizacional e 
novas equipes multifuncio-
nais e cada vez mais ágeis 
devem estar presentes em 
todos os setores. Na eco-
nomia atual, é difícil prever 
as múltiplas demandas e 
necessidades dos consumi-
dores e, mais do que isso, é 
um desafio manter os níveis 
de produtividade em meio 
à incerteza que paira sobre 
organizações de diferentes 
setores. 

Portanto, é necessário 
investir na certeza que a 
inovação tecnológica repre-
senta: a automação da inte-
ligência ajuda as empresas 
a enfrentar novos desafios 
e otimiza a contribuição de 
valor dos trabalhadores. O 
trabalho híbrido entre hu-
manos e robôs já deixou de 
ser um elemento supérfluo 
para se tornar o elemento 
chave de um ambiente de 
trabalho eficiente, dinâmico 
e flexível. 

Estar preparado desde 
já é sinônimo de garantir 
a sobrevivência no futuro.

(*) - É Diretor de RH 
da Indra nas Américas;

(**) - É Diretor de Tecnologias 
Avançadas da Minsait no Brasil.

Fabio Dias Folchetti (*) e Marcus Luz (**)

Marcelo Noronha (*)

O fato da inteligência artificial ter 
sido apresentada para uma boa parte 
das pessoas por filmes de Hollywood, 
com seus incríveis efeitos especiais, 
criou uma ideia equivocada de que essa 
tecnologia existe para fazer mágica. 
Uma fantasia que gera consequências 
reais como o atraso e até o insucesso 
de muitos projetos. 

No entanto, em tempos históricos de 
aceleração da transformação digital, 
é chegado o momento de amadure-
cer esse conhecimento, deixando 
por exemplo, de se abastecer com 
informações erradas que circulam 
pelas redes sociais e até mesmo em 
algumas palestras. É certo que a in-
teligência artificial vem nos ajudando 
e irá transformar muitas coisas ainda. 
Só que para isso é fundamental o en-
tendimento de como ela realmente 
funciona e, principalmente, quebrar 
paradigmas. 

A computação tradicional lida mui-
to bem com informações binárias e 
quando elevamos um pouco o nível 
podemos dizer que os sistemas e 
computadores vão muito bem quan-
do falamos de dados estruturados. 
E o que fazer quando lidamos com 
informações de texto, imagem, som, 
vídeo e todas as informações não 
estruturadas?

É exatamente nesse momento que 
IA faz total sentido, pois a computa-
ção tradicional não consegue resolver 
essa questão e nós seres humanos 
não temos capacidade de processar a 

É fundamental o entendimento de como ela realmente funciona e, 
principalmente, quebrar paradigmas.

O conjunto numérico que compõe o 
código de barras do produto - Núme-
ro Global de Item Comercial-GTIN, 
na sigla em inglês - é o responsável 
por garantir a identificação única e 
buscar as informações cadastradas 
em cada produto. Desde julho de 
2011, essa numeração é exigida nas 
notas fiscais eletrônicas. No caso de 
itens que não tenham código de bar-
ras, deve ser informado literalmente 
a expressão “SEM GTIN”. Mas qual 
a importância deste código? 

“O GTIN extrapola a função 
da administração tributária; ele 
permite a prestação de serviços 
diferenciados”, responde Álvaro 
Bahia, coordenador técnico nacional 
do Encat - Encontro Nacional dos 
Coordenadores e Administradores 
Tributários Estaduais. O GTIN é um 
dos padrões criados e administrados 

Realizada sempre na 
última sexta-feira de 
novembro, este ano 

ela será no dia 27. Com o 
crescimento do e-commerce 
em 2020 em disparada - no 
primeiro semestre de 2020, 
o setor já faturou 47% a mais 
do que no mesmo espaço 
de tempo 12 meses antes, 
segundo dados da E-bit Niel-
sen - neste, as vendas online 
podem bater recordes em 
comparação com os períodos 
anteriores. 

De acordo com uma pes-
quisa de intenção de compra 
realizada pela Méliuz, 58% 
dos que pretendem comprar 
na Black Friday, farão isso 
em lojas online. Apesar da 
alta digitalização nos últi-
mos meses, alguns varejis-
tas e empreendedores ainda 
não adaptaram suas vendas 
para o mundo digital. Por 
isso, Thiago Santos, CEO 
e fundador da e-thinkers, 
empresa de gestão de e-
commerce, aborda abaixo 
algumas alternativas para os 
varejistas não ficarem fora 
de uma das melhores datas 
do varejo. 
	 •	Vender em um market 

place - Marketplaces 
como Mercado Livre, 
Amazon e Enjoei, são 

Falta pouco para a Black Friday; 
tempo de começar a vender online
Não é novidade que a Black Friday é uma das mais importantes e consolidadas datas do varejo nacional

58% dos que pretendem comprar na Black Friday 
farão isso em lojas online.
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que para seus clientes, 
o Instagram é a melhor 
ferramenta de divulga-
ção e a plataforma que 
mais gera vendas digi-
tais, sendo responsável 
por aproximadamente 
16% das vendas, entre 
postagens orgânicas e 
patrocinadas. 

“Para criar sua lojinha 
dentro da plataforma você 
precisa ter uma conta comer-
cial e uma página do negócio 
no Facebook. Em seguida, 
basta vincular o perfil do 
Instagram ao seu catálogo 
do Marketplace ou do Geren-
ciador de Negócios e fazer a 
marcação dos produtos nos 
posts”, explica Santos. 

O especialista destaca que 
independente da maneira 
que você começar a vender 
o mais importante é garantir 
excelência pós-venda. “A 
entrega precisa chegar na 
casa do cliente no prazo 
combinado, se possível em 
um prazo até menor para 
que ele seja positivamente 
impactado, assim você pode-
rá conquistar novos clientes 
fiéis”, finaliza. Fonte e ou-
tras informações: (www.e-
thinkers.com.br).

boas opções para quem 
deseja vender um único 
produto ou para quem 
não quer investir na 
construção do próprio 
site. Estes são canais de 
vendas já estabelecidos, 
que contam com um 
bom tráfego e são po-
pulares. Há, no entanto, 
algumas desvantagens, 
como taxas e percen-
tuais cobrados sobre 
as vendas realizadas na 
plataforma. 

	 •	Criar seu próprio 
site - Pode parecer que 
em menos de 60 dias é 
difícil ter seu próprio 
site personalizado no ar. 
Mas atualmente existem 
algumas empresas que 

conseguem entregar o 
projeto pré-pronto para 
que o cliente persona-
lize o layout e consiga 
fazer as vendas online. 
A e-thinkers, por exem-
plo, oferece o projeto 
DIY, onde o cliente tem 
acesso a uma plataforma 
acessível e de fácil usabi-
lidade, templates e fun-
cionalidades originais. 
Além disso, a e-thinkers 
oferece treinamento por 
vídeos gravados com 
conteúdos segmentados 
por áreas. 

	 •	Use as redes sociais 
- As redes sociais são 
fortes aliadas para as 
vendas online. Thiago 
Santos, CEO e fundador 

Como sair do mundo de Hollywood e 
construir Inteligência Artificial de verdade
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quantidade de dados não estruturados 
que são gerados.

O primeiro passo para aumentar as 
chances de sucesso na implantação de 
inteligência artificial é saber a razão 
do projeto. 

Quase todas as empresas que tenta-
ram implementar inteligência artificial 
em projetos de grande porte falharam 
pelo simples fato de que não enten-
deram o “porquê” precisavam de IA e 
não avaliaram se os dados produzidos 
poderiam ser usados por um algoritmo. 
Começar um projeto de IA sem saber 
se o histórico de dados e informações 
faz de fato sentido com o objetivo do 
projeto é impensável. 

Um algoritmo de IA depende de 
interpretação, aprendizado, cognição 
e insights, que nem sempre serão 
gerados dentro das expectativas da 
maioria das empresas. Inteligência 
artificial precisa de maturidade e 
testes, muitos testes. Além disso, não 
resolve várias tarefas e os algoritmos 
não são genéricos. 

Não é porque existe uma montanha 

de dados que uma IA irá resolver o seu 
problema! Os dados precisam fazer 
sentido para o objetivo do projeto que 
irá usar inteligência artificial e não o 
contrário. Outro erro comum é pensar 
que inteligência artificial é uma tecnolo-
gia “plug and play” - ou que ela consiste 
numa integração com uma interface de 
programação de aplicações, as “API´s” 
- e tudo sai funcionando como se fosse 
um app qualquer. 

Grande engano. Inteligência artifi-
cial não é apenas parte de um projeto. 
É uma jornada. Outro questionamen-
to a ser feito antes de se pensar num 
projeto de IA é: o software que você 
utiliza na sua empresa resolve os seus 
problemas? Se eles resolvem, ótimo. 
Mas se o software não está mais re-
solvendo e nem atendendo às suas 
atuais demandas, talvez seja a hora de 
entrar para o mundo da IA. E aí, é só 
uma questão de separar a fantasia da 
realidade para, aos poucos, construir 
uma organização à prova de futuro.

(*) - É CEO da startup Mr Turing e atua há 28 anos 
na área de TI (https://misterturing.com/).

Padronização de dados em documentos fiscais eletrônicos
pela GS1 Global, organização sem 
fins lucrativos que atua em mais de 
150 países, entre eles o Brasil, com 
a Associação Brasileira de Automa-
ção-GS1 Brasil. 

A ferramenta permite a automação 
no recebimento de mercadorias, có-
digo único para controle dos produ-
tos, melhoria no controle de estoque 
e conferência do pedido enviado. Do 
ponto de vista da automação, segu-
rança e rastreabilidade das entregas 
de produtos, os processos logísticos 
ficaram mais ágeis, uma vez que o 
documento acompanha, em tempo 
real, as operações comerciais pelo 
fisco. 

Embora o objetivo principal da 
obrigatoriedade do GTIN no do-
cumento fiscal eletrônico seja o de 
permitir que as Secretarias de Fa-
zenda dos estados apurem melhor 

O GTIN extrapola a função da administração tributária; ele permite a 
prestação de serviços diferenciados.
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jista, em busca de oferecer o preço 
mais atrativo. “Isso só é possível 
graças ao código de barras contido 
no produto, que pode ser escaneado 
pelo celular ou então pelo número do 
GTIN”, destaca Bahia. Por enquan-
to, o aplicativo está disponível nos 
estados do Espírito Santo, Paraná e 
Pernambuco, mas a meta é que ele 
se espalhe pelo País. 

Benefícios do GTIN - Requisito 
para acesso a novas plataformas 
de venda (Ex. Marketplace); maior 
visibilidade nos resultados de buscas; 
facilidade para encontrar os seus 
produtos em sites de busca e com-
paradores de preço; narketing mais 
efetivo; e precisão nas informações. 
Fonte e mais informações: Associa-
ção Brasileira de Automação-GS1 
Brasil (www.gs1br.org).

as informações prestadas na cadeia 
de suprimentos, o código permite 
aos consumidores realizar a compa-
ração de preços, por exemplo. Isso 
é possível pelo aplicativo gratuito 
Menor Preço Brasil, que utiliza a 
localização dos usuários para pes-

quisar e coletar informações sobre 
as melhores ofertas em estabeleci-
mentos que estejam próximos (até 
30 km) do local. 

A ferramenta, lançada pelo Conse-
lho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz), fomenta também maior 
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Sustentabilidade circular: 
a interdependência de 

lideranças e equipes em 
momentos de incertezas

As relações 
trabalhistas no 
Brasil, em alguma 
medida, foram 
marcadas pela 
luta de classes, 
aprofundando a visão 
de incompatibilidade 
de objetivos

Neste sentido, as che-
fias e a hierarquiza-
ção das estruturas 

organizacionais cumpri-
ram, entre outras funções, 
o papel importante de 
harmonizar os interesses 
dos empregadores e fun-
cionários. Nesses últimos 
tempos, observamos cla-
ramente um movimento 
para privilegiar um modelo 
de gestão que estabelece 
a qualidade de vida e o 
alinhamento de propósi-
tos como pilares centrais 
para a redução dos índi-
ces de turnover, retenção 
de pessoas e melhoria do 
desempenho. 

Parece evidente que o 
futuro das organizações e 
a sua necessária susten-
tabilidade estão cada vez 
mais atrelados à mudança 
dos velhos paradigmas da 
administração.

A questão é que, no início 
de 2020, fomos surpre-
endidos pelas mudanças 
repentinas impostas pelo 
alerta da OMS de pandemia 
mundial, o que, de alguma 
forma, pode apontar para 
uma eventual ruptura no 
processo de construção e 
mudança da cultura orga-
nizacional. 

Existem hoje muitas dú-
vidas sobre a capacidade 
das empresas em manter 
o engajamento e a clareza 
de propósito de seus cola-
boradores, considerando o 
novo modelo de trabalho, 
seja ele híbrido, remoto ou 
presencial. 

A crise sanitária que su-
cedeu o alerta evidenciou 
várias incertezas no que 
diz respeito à manutenção 
da vida, da saúde e do em-
prego, entre outros fatores, 
descortinando uma triste 
realidade já apontada pelo 
mesmo organismo inter-
nacional sobre ansiedade 
– relatório da OMS em 2019 
aponta que o Brasil sofre 
uma epidemia de ansiedade: 
são 18,6 milhões de pessoas 
diagnosticadas, o que coloca 
o país em primeiro lugar no 
mundo.

Esse cenário instável pode 
ampliar a sensação de inse-
gurança nas organizações 
e prejudicar de maneira 
significativa a conduta dos 
times, afetando gravemente 

o resultado global. É eviden-
te que temos um desafio de 
proporções ainda não co-
nhecidas, por isso é essen-
cial que o foco de colabora-
dores e empregadores seja 
direcionado para estreitar 
as relações de confiança e 
respeito mútuos, pensando 
na manutenção de entregas 
e postos de trabalho, tão 
necessários devido à crise 
econômica que veio na es-
teira da Covid-19.

Obviamente, confiança é 
uma palavra singular, está 
carregada de significação 
e certamente é construída 
ao longo do tempo. Além 
disso, requer um alto grau 
de responsabilidade e cons-
ciência do papel de cada um 
dentro do contexto atual. As 
relações saudáveis no am-
biente corporativo depen-
dem necessariamente do 
grau de maturidade desse 
processo de confiança, seja 
em tempos de pandemia ou 
de normalidade.

Dito de outra maneira, 
independentemente do 
modelo de trabalho, será 
necessário compreender a 
interdependência entre as 
lideranças e as equipes, ati-
tudes e posicionamentos, 
bem como o seu impacto 
nos resultados da empresa. 
Eu costumo dizer que a 
sustentabilidade é circular, 
ou seja, temos o compro-
misso de aportar sempre 
para que a estabilidade 
da “nossa empresa” seja 
duradoura.

O meio corporativo e 
empresarial cumpre papel 
extremamente importante 
no enfrentamento dessa 
crise que estamos atraves-
sando. Em meio a esse ce-
nário, observamos algumas 
empresas incríveis que se 
reposicionaram de maneira 
exemplar, somando todos 
os esforços para atuar de 
maneira ética, cuidando dos 
seus colaboradores com res-
ponsabilidade e alinhadas 
ao seu propósito. 

Por outro lado, as em-
presas são movidas por 
pessoas, e, neste aspecto, 
é importante que a recí-
proca seja verdadeira, isto 
é, oferecer segurança não é 
uma prerrogativa exclusiva 
do CNPJ. 

Talvez estejamos naquele 
momento crucial em que 
não há espaço para deci-
sões equivocadas, portanto, 
devido à importância da 
situação, é relevante con-
siderar a constância de um 
diálogo aberto e que priorize 
a serenidade e clareza nos 
objetivos comuns.

(*) - É gerente de Serviços no Instituto 
das Cidades Inteligentes.

Ozires Pereira de Oliveira (*)

Edital de Intimação Prazo 20 dias-Proc. 0183616-91.2008.8.26.0100 . O Dr. Henrique Dada Paiva, 
Juiz de Direito da 8ªVC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a Henri Chofard, CPF Nº 112. 760.858-
42 e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo 
cartório, processam-se os autos do Cumprimento de Sentença que lhes move Fernando José 
Fernandes Advogados. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi 
determinado sua intimação, por edital, da “penhora que recaiu sobre parte ideal de 25% do imóvel 
de matrícula nº 238.407 do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, pertencente a 
Antônio Carlos Guimarâes, consistente de um terreno situado na Estrada sem denominação, gleba 
43, parte integrante do 6º perímetro da Capital, distrito de Parelheiros, que começa na margem do 
Ribeirão Cipó, ponto da cerca divisa com a gleba 40, desse ponto segue pela divisa com a gleba 
40, até a estrada, deflete á direita e segue pela estrada até a divisa com a gleba 44, atinge o 
Ribeirão Cipó, sobre o Ribeirão Cipó, até o inicio da presente, encerrando a área de 02 hectares, 
aproximadamente, nos termos da decisão como segue nas fls 902/903, do(s) qual(is) foi(ram) 
nomeado(a)(s) depositário(a)(s), Henri Chofard, CPF Nº 112.760.858-42. O(A)(s) depositário(a)(s) 
não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, 
observadas as conseqüências do descumprimento das obrigações inerentes. NADA MAIS. Nada 
Mais. Inicia-se o prazo  de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente nos autos, sua impugnação. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo, 18 de Setembro de 2020. 

O Sebrae está preocupado com a 
situação dos mais de 5,2 milhões de mi-
croempreendedores individuais (MEI), 
que receberam os recursos do auxílio 
emergencial ao longo dos últimos 
meses, e que deixarão de contar com 
esse apoio a partir de janeiro de 2021. 
A instituição alerta que esse programa 
foi fundamental para assegurar que 
uma parcela significativa da população 
pudesse atravessar a crise provocada 
pela pandemia do Coronavírus. 

Nesse sentido, a instituição defende 
um debate junto ao Congresso Nacio-
nal e ao governo federal para que a 
medida seja estendida, pelo menos até 
que os efeitos da pandemia deixem de 
existir, ou que estejam bastante mini-
mizados. “Estamos trabalhando muito 
para que os microempreendedores 
individuais, as micro e as pequenas 
empresas consigam retomar à norma-
lidade da melhor forma possível, mas 

Presidente do Sebrae, 
Carlos Melles.
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Segundo um estudo do Centro de Integração Empresa
-Escola - CIEE, a iniciativa de transferir provas presen-
ciais para o ambiente online também tem beneficiado 
o meio ambiente. Desde o início de abril, mais de 30 
mil estudantes do estado de São Paulo participaram de 
processos seletivos no espaço virtual, o que significou 
a redução da impressão de 1,2 tonelada de folhas de 
papel e a redução de emissão de 33 toneladas de CO² 
na atmosfera. 

O levantamento ainda apontou que a mudança aumentou 
o número de estudantes presentes. Entre os meses de 
janeiro e março, mais de 43 mil estudantes se inscreveram 
para provas presenciais, entretanto, apenas pouco mais de 
9 mil compareceram - uma taxa de 77,6% de abstenção. Já 
as provas online tiveram 30 mil inscritos, e 23 mil jovens 
e adolescentes concluíram a prova. A instituição ainda 
destacou que são utilizados recursos para evitar fraudes 
e assegurar que a avaliação seja condizente com o grau 
de conhecimento de cada candidato. 

Entre os passos de verificação, estão: leitura de íris, 
permanência em tempo integral na janela da prova, cap-
tura de fotos de maneira aleatória, entre outros. Segun-
do Luiz Gustavo Coppola, superintendente Nacional de 
Atendimento do CIEE, as mudanças já eram estudadas 
pela instituição mesmo antes da pandemia. “Há três anos 
o CIEE tem buscado novas soluções e alternativas para 
os processos seletivos online e a pandemia apenas ace-

Houve a redução da impressão de 1,2 tonelada 
de folhas de papel.
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Muitas pessoas estão 
em busca de reco-
locação profissional 

durante o período de qua-
rentena, e apesar da crise 
econômica gerada pelo novo 
Coronavírus,  existem em-
presas com vagas abertas e 
o domínio do inglês é um dos 
principais diferenciais para 
contratação. 

Quem tem o objetivo de 
conquistar esse tipo de 
oportunidade precisa estar 
sempre atento para não co-
meter gafes na hora de com-
provar que está realmente 
apto para  se comunicar na 
língua inglesa. Cris Vieira, 
especialista em idiomas 
e fundadora da American 
Ways, dá quatro dicas para  
romper as  barreiras  da 
insegurança e promover 
uma conversa casual com 
o entrevistador. 
 1) Small Talk - Esteja 

pronto para uma con-
versa curta e casual 
com seu entrevistador 
antes mesmo da entre-

Em algumas empresas, o domínio do inglês 
é diferencial para contratação.
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Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ/MF nº 08.103.049/0001-81  -  NIRE 35300331681

Ata da Assembléia Geral Extrordinária Realizada em 26/08/2020
Data, Hora e Local: 26/08/2020, às 10:30 horas, por meio de plataforma digital. Presen-
ça: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretá-
rio: Vinícius Nogueira Carmona. Deliberações: 1. Aprovar um aumento do capital social
no valor de R$ 3.050.000,00. Como resultado, o capital social será aumentado de R$
10.399.867,00, para R$ 13.449.867,00, mediante a emissão de 798.099 ações ordiná-
rias nominativas, sem valor nominal. Assim, o número total de ações de emissão da
Sociedade será aumentado de 2.721.352 para 3.519.451 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 3,821581 por ação, totalmente subscrito
e integralizado pela acionista Moneycorp Brasil Participações Ltda. 2. Aprovar a desti-
nação de R$ 3.000.000,00 oriundos dos recursos aportados neste ato na Sociedade
para o aumento de capital de sua subsidiária integral Moneycorp Banco de Câmbio S.A.
Assinaturas: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinícius Nogueira
Carmona. Acionistas: Roberto Amaral de Almeida e Moneycorp Brasil Participações
Ltda. representada por Roberto Amaral de Almeida. JUCESP nº 403.674/20-7, em 30/09/
2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Dicas para arrasar na entrevista 
de emprego em inglês

Uma comunicação eficaz em inglês tornou-se um fator decisivo para a escolha dos candidatos às 
vagas de emprego

tar deslizes e facilitar 
a comunicação na hora 
da entrevista. Lembre-
se:  O inglês não é uma 
língua fonética, então 
é preciso saber o som 
correto das palavras ao 
se comunicar, já que a 
língua inglesa não é o 
que você vê, mas sim, 
o que você ouve. 

  Para ajudar no estudo, 
aposte em séries que 
exploram a linguagem 
corporativa. The Offi-
ce, por exemplo,  traz 
muitas expressões e 
vocabulário que você 
encontra em qualquer 
ambiente de trabalho. 

 4) Fim da entrevis-
ta - Ao se despedir, 
diga “thank you for 
considering me” e não 
se esqueça de mandar 
um e-mail agradecen-
do a oportunidade de 
entrevista. Fonte e 
mais informações: (ht-
tps://americanwaysny.
com/).

vista começar. O famo-
so “small talk”. Para se 
sentir seguro, pratique 
com um amigo antes da 
entrevista. 

 2) Tenha em mente um 
resumo sobre você 
- Quando escutar “tell 
me about yourself”, 
ou seja, fale um pouco 
sobre você, concentre-
se em falar sobre sua 

formação acadêmica 
e experiência de tra-
balho. Estude sua res-
posta antes do dia da 
entrevista, para estar 
mais confiante ao falar 
sobre você. 

 3) Foque na pronúncia 
- Praticar a conversa-
ção em torno desses 
assuntos também é 
fundamental para evi-

Transferir provas presenciais para o 
online beneficia o meio ambiente

lerou essa transformação. Com certeza este será o novo 
normal”, afirma. 

A digitalização também se estende ao momento da as-
sinatura do contrato do estágio e aprendizagem. Desde o 
início da determinação do distanciamento social, foram 6 
mil contratos assinados de maneira eletrônica e redução 
de 60% do tempo usualmente despendido. Além disso, a 
ferramenta digital permite que a instituição acompanhe 
em tempo real o andamento dos contratos (AI/CIEE).

Extensão do auxílio emergencial até que 
os efeitos da crise sejam minimizados

De acordo com o presidente do Se-
brae, o fim do auxílio emergencial não 
atingirá apenas os 5,2 milhões de MEI 
e suas famílias, mas vai atingir tam-
bém a própria economia. “Os recursos 
injetados pelo governo, por meio do 
auxílio, ajudaram a reduzir os prejuízos 
causados pela crise e a manter a nossa 
economia em movimento. Com certeza, 
os danos seriam ainda maiores se não 
tivéssemos adotado esse programa. 

O auxílio emergencial criou uma 
espécie de colchão de liquidez que 
ajuda as micro e pequenas empresas 
a superarem a crise devido ao dinheiro 
que passa a girar na economia”, analisa 
Melles. O programa prevê a transferên-
cia de R$ 278 bilhões para um universo 
de R$ 66,2 milhões de beneficiários. 
Desse total, cerca de R$ 21,8 bilhões 
estão sendo destinados especifica-
mente para os microempreendedores 
individuais (AI/Sebrae).

sabemos que a economia brasileira 
não vai se recuperar do impacto da 
pandemia em um prazo tão curto”, 
comenta o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles.

Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 15 de outubro de 20206

Algumas, vieram em função da pandemia. Outras, apenas 
foram aceleradas pela Covid-19, mas já eram um cami-
nho certo. Quatro executivos de empresas de tecnologia 

apontam as que consideram ser as principais mudanças. Confira:

1Trabalho remoto (e não apenas nas emergências) 
- Algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo já 
anunciaram a extensão do home office iniciado com a pandemia 
do Coronavírus. Em Florianópolis, a HostGator - multinacional de 
hospedagem de sites - é uma das que optaram por esse caminho. 
Os colaboradores, que trabalham de casa desde meados de março,  
permanecerão nesse sistema até junho de 2021. 

"Foi uma decisão global, pautada nas percepções dos líderes 
da empresa em todos os países em que opera", diz Giulianna 
Boscardin, head de Pessoas da HostGator na América Latina. 
A percepção na HostGator é de que prorrogar o home office de 
pouco em pouco estava gerando mais ansiedade nos colabo-
radores. Como a produtividade se manteve, a manutenção do 
sistema foi possível. 

“Com a nova data, nossa intenção foi trazer segurança e esta-
bilidade, além de dar a oportunidade das pessoas se conectarem 
com suas famílias, decidirem o que fazer com aluguéis ou até 
mesmo escolher investir ou não em estações de trabalho mais 
confortáveis em suas casas”, diz Giulianna. Mesmo que os escri-
tórios comecem a reabrir, a intenção é manter a decisão. “Caso 
alguém, por motivos pessoais, deseje voltar ao escritório antes 
de junho de 2021, vamos analisar os casos individualmente".

2Transformação digital em todas as áreas - A trans-
formação digital é um exemplo de algo que, inevitavelmente, 
já aconteceria, independentemente do Coronavírus. Porém, a 
necessidade do processo se tornou ainda mais clara com o mo-
mento atual. Muitas empresas e organizações precisaram buscar 
soluções que dessem a possibilidade de continuar seus negócios 
apesar da pandemia. 

É essa a percepção de César Schmitzhaus, diretor de TI da 
Teltec Solutions. A empresa com sede em Florianópolis, é uma 
integradora de tecnologias e implementa serviços digitais em 
empresas, como Cloud as a Service, tanto no setor privado quanto 

Fazer reuniões online, trabalhar em casa e resolver tudo por aplicativos já são rotina para os profissionais brasileiros. Há meses, empresas 
e seus funcionários ampliaram o uso de ferramentas tecnológicas no dia a dia, para garantir que os negócios continuassem funcionando. 

Nesse cenário, é possível identificar as tendências que estão moldando o futuro dos negócios? Especialistas afirmam que sim. 

TrAnsforMAções AcelerAdAs pelA covid-19

Pixabay

tendência foi incorporada na nossa forma de trabalhar. Com 
metodologias ágeis, liderança horizontal e grande adaptabilida-
de”, explica Guilherme Verdasca, CEO da fintech open banking 
Transfeera. Os millennials entendem a importância de otimizar 
processos e o quanto a tecnologia pode impactar diretamente 
no aumento da produtividade.

“Outro valor importante dessa geração é a capacidade de tra-
balhar remotamente e ter um horário flexível. A tecnologia nos 
permitiu conexão em qualquer lugar e a qualquer hora. O líder 
pode estar na sede da empresa na Alemanha e o liderado no Brasil, 
e o trabalho vai acontecer. Para o mundo moderno, globalizado 
e sem fronteiras, isso é um ganho extremamente importante”, 
completa Verdasca. À medida que essa nova geração assume os 
postos mais altos, a tecnologia e adaptabilidade se tornam marcas 
registradas do trabalho. 

4A busca por modelos de negócio escaláveis - A 
transformação digital impulsionou a chegada de startups com 
modelos de negócio facilmente implementáveis e que se adap-
tam com mais agilidade. Mas nem todas as startups alcançam 
o sucesso de maneira rápida, e é aqui que entram as scale-ups, 
empresas que crescem, ao menos, 20% ao ano por três anos 
consecutivos. 

“Esse tipo de empresa tem um desenvolvimento escalonável, 
independente do porte ou do setor de atuação”, explica Jonatan 
da Costa, CEO da Área Central, que é uma scale-up especialista 
em tecnologia para gestão de centrais de negócios. Os modelos 
escaláveis são uma tendência para o futuro dos negócios. No caso 
da Área Central, a empresa cresceu nos últimos três anos mais 
de 40%. Somente em 2019, o crescimento foi de 76%.

“Tornar um negócio escalável não é tarefa fácil. É preciso 
sonhar grande e ter foco, além de traçar uma estratégia que 
gere desenvolvimento sustentável. As empresas que escalam 
com base em um modelo de negócios inovador podem gerar 
empregos e renda, assim como buscam eficiência”, diz Costa. 
Mesmo que as scale-ups representam apenas 1,3% do total de 
empresas brasileiras, elas já são responsáveis pela geração de 
46% dos novos postos de trabalho, segundo o estudo Estatísticas 
do Empreendedorismo, publicado pelo IBGE.

Fonte: Região Sudeste/Assessoria de Imprensa.
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conheçA As TendênciAs que esTão 
MoldAndo o fuTuro dos negócios

#tenhacicatrizes

Marcelo salvo

Os 7 erros fatais em vendas

Marcelo Salvo (*)

vendas é uma área muito dinâmica e cobi-
çada dentro das organizações, um local de 

pessoas diferentes, às vezes bem comunicativas 
e principalmente, determinadas.

Mesmo assim, é muito difícil que encontremos 
uma equipe totalmente homogênea, com técni-
cas e comportamentos similares, que atinjam 
resultados parecidos, normalmente o trabalho 
do vendedor é bem individualista e por isso 
comete alguns erros.

Meu objetivo aqui é relacionar sete erros que 
acredito serem fatais para um vendedor atingir 
seus resultados.

Seja na venda online ou presencial, os erros 
podem acontecer de forma consciente ou in-
consciente, mas acontece em grande parte das 
organizações.

1 – Deixar de prospectar - A prospecção 
é a etapa do processo de vendas com o maior 

volume de atividades – um bom vendedor faz 
entre 80 e 100 contatos por dia, contando 
ligações, e-mails, busca em redes sociais e 
mensagens. 

2 – Não planejar a semana – O vendedor de 
verdade sabe que o planejamento faz parte da 
boa organização no processo de vendas e planeja 
sua semana no final da sexta feira, o objetivo é 
que a semana seguinte comece a todo vapor, 
priorizando as atividades.

3 – Não fazer follow-up – Muitos vende-
dores não fazem follow-up de suas propostas, 
acreditando que o cliente vai lhe procurar, um 
grande engano, pois, quando um cliente faz uma 
cotação conosco, ele fará com pelo menos mais 
dois concorrentes e quem entrar em contato 
primeiro, terá grande chance de trazer o negócio 
para dentro de casa.

4 – Ficar em Silêncio – O silêncio é fatal 
para o vendedor, ele cai no esquecimento de 
qualquer cliente, não fazer barulho e mostrar 
sua cara é se anular das oportunidades. Hoje, 
temos diversas formas de fazer barulho, desde 
escrever um artigo, fazer um vídeo, publicar no 

Instagram ou Facebook, até enviar uma mensa-
gem interessante pelo Whatsapp.

5 – Não saber o valor daquilo que ofe-
rece – Atualmente a venda está pautada em 
valor, as pessoas compram se houver percep-
ção de vantagens, não basta apresentar um 
produto ou serviço simplesmente pelo que 
ele representa para você, mas, o impacto 
positivo que pode causar na vida ou nos 
negócios do cliente.

6 – Confundir o significado de persu-
asão com manipulação – Normalmente o 
jovem vendedor abomina o uso da persuasão. 
Durante a venda, ele acredita que está mani-
pulando o cliente e é um grande engano. Na 
utilização da manipulação somente um lado se 
beneficia, ao contrário do uso da persuasão, 
onde ambos os lados ganham. As técnicas 
podem ser as mesmas, porém, os objetivos 
são diferentes. Persuadir é fazer que o cliente 
decida por você.

7 – Desistir facilmente – As vendas não 
acontecem da noite para o dia, então ao 
entrar para o setor de vendas, não espere 

milagre, faça sua parte muito bem-feita e 
espere os resultados que acontecerão com 
as constantes atitudes e comportamentos 
da rotina de vendas. 

E você? Anda monitorando como você e sua 
equipe estão atuando? 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, é 
diretor da Atitude Profissional Educação Corporativa. 

Com 30 anos de experiência em vendas é  graduado 
em Administração e Artes Cênicas – Ator, com especiali-

zado em Gestão de RH e pós graduado em Marketing e 
Negociação e Vendas pela FAAP .  Professor de Pós e 

MBA na B. I. International e Senac , é também Escritor do 
livro Atitude Profissional.

público.  "Nesse período em que todos precisaram ir para casa, 
ajudamos vários governos estaduais, órgãos públicos e empresas 
a se organizarem no momento, quando estava mais crítico", conta.

Schmitzhaus aconselha ainda que, para a transformação digital, 
"uma das principais questões é que a alta gestão da empresa con-
siga ver que a TI precisa ser estratégica e não apenas como um 
setor operacional ou para apagar incêndios". Com o surgimento 
de novas tecnologias, os profissionais precisam estar atentos às 
inovações que podem significar a sobrevivência dos negócios. "É 
a principal questão, na minha visão", compartilha César.

3os millennials no comando - Ninguém conhece a tec-
nologia como os millennials, e o futuro do trabalho já é fortemente 
influenciado por eles. Embora muitas sejam as opiniões sobre 
essa geração, o fato é que eles já ocupam posições de liderança. 
Com essa nova configuração, novos valores também vêm sendo 
enfatizados, como inovação e aprendizagem constante. 

“Essa geração, da qual eu também faço parte, cresceu em uma 
época em que a tecnologia estava evoluindo rapidamente e essa 
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 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: LEANDRO ALVES DE ANDRADE, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Silva de Andrade e de Vanusa Alves Dias. 
A pretendente: NADIA APARECIDA DOS SANTOS, profissão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1992, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Nivaldo dos Santos e de Sueli Aparecida 
Simões dos Santos.

O pretendente: ROMARIO PEDRO VIEIRA, profissão: analista fiscal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Parnamirim, PE, data-nascimento: 31/05/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Damião Pedro Vieira e de Josefa Laileide 
Vieira. A pretendente: LuANDA SANTOS CAVALCANTE, profissão: esteticista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 18/01/1993, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Alves Cavalcante e de Rosa 
Eugenio dos Santos.

O pretendente: ANTôNIO DE SOuzA, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1971, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Guilherme de Souza e de Eva Carvalho de Souza. A pre-
tendente: RITA DE CáSSIA SANTOS BOMfIM, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 17/12/1964, residente e domiciliada em São 
José do Rio Preto, SP, filha de Nelson Freitas Bomfim e de Benígna Santos Bomfim.

O pretendente: MATEuS BRAGA BARCA, profissão: polidor de autos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1996, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Luis Antonio Gomes Barca e de Francisca Braga 
Batista. A pretendente: MARIANA DE SOuzA fARIAS, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luciano de Jesus Farias e de 
Débora de Souza Farias.

O pretendente: SAMMuEL ALVES DO NASCIMENTO, profissão: marceneiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 02/09/1966, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Oliveira do Nascimento e de Maria 
Alice Alves do Nascimento. A pretendente: ELVINA SILVERIO LuzIA, profissão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/12/1960, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nicodemos 
Luzia e de Luzia Silverio Ribeiro.

O pretendente: GuSTAVO fERNANDO TEODORO, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adelina de Jesus Teodoro. A pretendente: 
PRISCILA LANDOLfI, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Ilson Roberto Landolfi e de Luzia Rosa Landolfi.

O pretendente: ALMIR ANTONIO DE fAuSTO, profissão: pedreiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santonio Inácio do Piauí, PI, data-nascimento: 20/05/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José de Fausto e de Maria 
do Socorro Lima. A pretendente: SILVIA NuNES SANTOS, profissão: auxiliar consul-
tório dentário, estado civil: solteira, naturalidade: Teófilo Otoni, MG, data-nascimento: 
14/12/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Maria 
dos Santos e de Maria Deaci Nunes.

O pretendente: JOSé CARLOS OLIVEIRA TAVARES JuNIOR, profissão: analista 
de qualidade, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 13/09/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Carlos Oliveira Tavares e de Vania Lucia Maria de Oliveira Tavares. A pretendente: 
LILIAN PEREIRA MAGRI IANNANTuONI, profissão: contadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Magri Iannantuoni e de 
Maria Pereira da Silva.

O pretendente: PEDRO CANDIDO MARTINS SILVA, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Candido dos Santos Silva e de Eliane 
Martins Vitorino Silva. A pretendente: LETíCIA DE OLIVEIRA MAChADO, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/08/1998, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Edivaldo 
Pinheiro Machado e de Patricia de Oliveira Barbosa Machado.

O pretendente: ISMAEL BENEDITO DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Batalha, AL, data-nascimento: 29/05/1992, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Benedito da Silva Filho e de Luciene 
Maria da Silva. A pretendente: BRuNA MARTINS DA SILVA, profissão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Martins da Silva e 
de Edileuza Maria Martins da Silva.

O pretendente: OSVALDO LuIz RIBEIRO JuNIOR, profissão: copeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1976, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Osvaldo Luiz Ribeiro e de Maria de Lourdes 
Ribeiro. A pretendente: ADRIANA DuARTE BASILIO CONCEIçãO, profissão: 
auxiliar contábil, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/10/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Basilio 
e de Isabel Duarte Basilio.

O pretendente: JOhNATAS ESDRAS SILVA, profissão: atendente de farmácia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Odilon Geraldo dos Santos Silva e de 
Carmelita Pereira dos Santos Silva. A pretendente: DEISy DOS SANTOS RODRIGuES, 
profissão: telefonista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João dos Santos 
Rodrigues Neto e de Maria Dilva de Azevedo Rodrigues.

O pretendente: AMARILDO ALVES DOS SANTOS, profissão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Apucarana, PR, data-nascimento: 21/06/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Alves dos Santos e de Celita 
Maria dos Santos. A pretendente: MARIA DORES BARROS DOS SANTOS, profissão: 
balconista, estado civil: viúva, naturalidade: Jati, CE, data-nascimento: 03/08/1962, re-
sidente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de João Joaquim de Barros e de Francisca 
Nunes de Barros.

O pretendente: CLEITON ALVES DA SILVA, profissão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ribeirão, PE, data-nascimento: 21/11/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Messias Alves de Almeida e de Elielma Santos da 
Silva. A pretendente: SuzANE fERNANDES COSTA, profissão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clemente Fernandes Costa e de Izilda 
Maria dos Santos Costa.

O pretendente: fRANCISCO EDSON DE MOuRA, profissão: injetador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Assú, RN, data-nascimento: 19/11/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio de Moura e de Maria Elza de 
Moura. A pretendente: EDJANE fERREIRA AMORIM, profissão: copeira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Palmeira dos Indios, AL, data-nascimento: 14/11/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Torquato Amorim e de Tereza 
Ferreira Amorim.

O pretendente: EDuARDO PEROBA PEREIRA, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Marcos Pereira e de Maria Girlene Peroba 
Pereira. A pretendente: CAMILA DA SILVA NEGREIROS, profissão: esteticísta, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Lopes de Negreiros 
e de Marli Machado da Silva Negreiros.

O pretendente: EMERSON fERREIRA DA SILVA, profissão: soldador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itu, SP, data-nascimento: 02/02/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Narciso Ferreira da Silva e de Eurides Ferreira da 
Silva. A pretendente: TATIANE SABINO DE CASTRO, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1986, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Gonçalves de Castro e de Noemia 
Sabino de Oliveira.

O pretendente: MARCELO RODRIGuES, profissão: garçom, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Walter Rodrigues e de Maria Neusa Rodrigues. 
A pretendente: TAIS REGINA LOCkMANN, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1972, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valter Lockmann e de Lazara Rocha 
Lockmann.

O pretendente: LuCAS DE SOuzA ALMEIDA, profissão: operador de máquina, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1998, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Erinelton Pereira de Almeida e de 
Wilza Pereira de Souza Almeida. A pretendente: SORAIA DA SILVA JORDãO, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Serrolândia, BA, data-nascimento: 
15/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Niculau Moreira 
Neto e de Laura da Silva Jordão.

O pretendente: LEONARDO SOTERO DOS SANTOS, profissão: técnico de enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcio Sotero dos Santos e 
de Eni Florentina de Paula Santos. A pretendente: fLAVIA fREIRE SANTANA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Flaudisio de 
Jesus Santana e de Josevane Pereira Freire.

O pretendente: MARCO ANTÕNIO JERôNIMO SEABRA, profissão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 08/09/1970, residente e domi-
ciliado neste Distrito, Jardim Soares São Paulo, SP, filho de Antonio Seabra Filho e de 
Luzia Jeronimo Seabra. A pretendente: DEySELENE SILVA DE MORAES, profissão: 
saladeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 22/02/1984, 
residente e domiciliada em Ananindeua, PA, filha de Sergio Guilherme Cabral de Moraes 
e de Celia Maria Silva de Moraes.

O pretendente: VAGNER VITORIO fRANCA, profissão: auxiliar de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1980, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Getulio Vitorio Franca e de Maria José Souza 
Moreira. A pretendente: MIChELLE MARquES MuNIz, profissão: manicure, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio da Silva Muniz e de 
Maria do Nascimento dos Santos Marques.

O pretendente: ThIAGO JESuS MACEDO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João de Sousa Macedo e de Valdenice Rosa de Jesus. A 
pretendente: CAMILA BESERRA MAGALhãES, profissão: escriturária, estado civil: sol-
teira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1994, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, filh de Jorge Paulo da Silva Magalhães e de Andréia da Silva Beserra.

O pretendente: LuIz PAuLO DE fRANçA OLIVEIRA, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agnel Nunes de Oliveira e de Maria 
da Glória de França Oliveira. A pretendente: ANDRESSA ROChA, profissão: repositora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Rocha e de Angela 
Maria de Oliveira.

O pretendente: RICARDO PEREIRA DuTRA fERREIRA, profissão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1982, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de João Ferreira e de Josefa Pereira Dutra Ferreira. 
A pretendente: NOELy EMíLIA OLIVEIRA COSTA, profissão: advogada, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Siqueira da Costa e de Wanda 
Regina de Oliveira.

O pretendente: CíCERO LuAN DA SILVA VIRGíNIO, profissão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Virgínio da Silva e de Vilma 
Lúcia da Silva Virgínio. A pretendente: BRuNA EVELyN MORAIS DOS REIS, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 22/06/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Mauricio Aparecido dos Reis e de Mirtes Meire de Morais dos Reis.

O pretendente: EDGAR DE SOuSA BISPO, profissão: controlador de qualidade, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Bispo e de Eronisa de Sousa 
Bispo. A pretendente: CAMILA BRESSANI, profissão: montadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1988, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Armando Bressani Filho e de Neuzeli Francisca Bressani.

O pretendente: GERALDO JOSé DE OLIVEIRA fILhO, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Presidente Jânio Quadros, BA, data-nascimento: 21/07/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo José de Oliveira 
e de Vera Lucia Moreira Dias. A pretendente: kETTELyN REGINA DE CARVALhO, 
profissão: ajudante de cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/04/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Adinei Antonio de Carvalho e de Lucimar Maria da Conceição.

O pretendente: MANOEL fERREIRA GuERRA, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Simão Dias, SE, data-nascimento: 14/04/1944, residente e 
domiciliado em Porto Velho, RO, filho de Vicente Ferreira Guerra e de Luzia Maria 
Guerra. A pretendente: BERENICE RIBEIRO DE MELLO RAMOS, profissão: do lar, 
estado civil: viúva, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 04/03/1946, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Domingos Gusmão Ribeiro e de 
Floripedes Ribeiro de Mello.

O pretendente: fELIPE ANTONIO DuARTE OLIVEIRA, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaias Antonio Duarte Molina e de 
Elisabeth Pereira de Oliveira. A pretendente: DéBORA MALINOSquI DE ARRuDA, 
profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 02/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Eduardo Pereira de Arruda e de Rosângela Malinosqui de Arruda.

O pretendente: OTáVIO fELICIANO DE OLIVEIRA fILhO, profissão: 1/2 oficial de ma-
nutenção, estado civil: divorciado, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 26/07/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otávio Feliciano de Oliveira 
e de Maria Senhora Santos. A pretendente: fERNANDA DOS SANTOS SALVIANO DE 
SOuzA, profissão: agente de serviços, estado civil: solteira, naturalidade: Tuparetama, 
PE, data-nascimento: 02/05/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Severino Salviano de Souza e de Maria do Lourdes dos Santos.

O pretendente: RIVALDO DA SILVA ARAuJO, profissão: engenheiro civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricio de Souza Araujo e de Maria Sousa 
da Silva Araujo. A pretendente: DAyANE MENEzES PEREIRA, profissão: fotógrafa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Geraldo Pereira e de Maria 
Aparecida de Menezes Pereira.

O pretendente: WADSON SOuzA DE ARAúJO, profissão: assistente de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 08/04/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robenilson Pereira de Araújo e de 
Cirlene Maria de Jesus Souza. A pretendente: PATRICIA JAquELINE PAIxãO LuIz, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 22/01/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Nilson de Souza Luiz e de Maria Aparecida da Paixão Luiz.

O pretendente: ROGéRIO TOME DO NASCIMENTO, profissão: operador de máquina, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1980, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valter Tome do Nascimento 
e de Maria Elena Martins do Nascimento. A pretendente: PATRíCIA DA SILVA NASCI-
MENTO, profissão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, 
data-nascimento: 01/05/1986, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Gerenaldo 
Rodrigues Nascimento e de Verenildes Mendes da Silva Nascimento.

O pretendente: MARCOS DAVID SANTANA, profissão: mecânico, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 03/02/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Martha da Cruz Santana. A pretendente: 
JAILzA DE JESuS CAMPOS, profissão: manicure, estado civil: divorciada, naturalida-
de: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 15/09/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Filomino Galdino Campos e de Pedra Maria de Jesus.

O pretendente: ROBERT WAGNER LOuRENCO, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genezio Lourenco Filho e de Luci Meire Vicente. 
A pretendente: CAROLINE RIBEIRO SOuzA DA SILVA, profissão: esteticista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Ribeiro da Silva e de Iranilde 
Sousa da Silva.

O pretendente: JORGE LuIS SILVEIRA DOS SANTOS, profissão: encarregado de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: Pindamonhangaba, SP, data-nascimento: 
22/05/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Inácio dos 
Santos e de Dalva Silveira dos Santos. A pretendente: ANA CAROLINA PIRES DE 
ANDRADE, profissão: auxiliar de educação infantil, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Nova Fátima, PR, data-nascimento: 13/12/1991, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Milton Pires de Andrade e de Maria Cecilia Carvalho Andrade.

O pretendente: SEBASTIãO DE SOuzA DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ribeirão, PE, data-nascimento: 09/05/1961, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Alves da Silva e de Maria José de Souza Silva. 
A pretendente: JOSEfA MARIA DE OLIVEIRA fILhA, profissão: doméstica, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 16/04/1962, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Luiz de Oliveira e de Josefa Maria de Oliveira.

O pretendente: SIDNEI MARquES DE SOuzA, profissão: operador de máquinas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Marques de Souza e de Vera 
Lucia de Paula de Souza. A pretendente: fERNANDA CRISTINA PEREIRA, profissão: 
copeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvia Anety Pereira.

O pretendente: ANTONIO ARTuR SOARES EDuARDO, profissão: auxiliar de mecâni-
co, estado civil: divorciado, naturalidade: Pindaré-Mirim, MA, data-nascimento: 22/12/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mirian Soares Eduardo. A 
pretendente: JuLIANA PATRICIA DE CARVALhO SILVA, profissão: assitente admi-
nistrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 28/11/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Erinaldo da Silva e 
de Celia Maria de Carvalho.

O pretendente: MIzAEL DA SILVA COSTA, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Panorama, SP, data-nascimento: 26/05/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Janivaldo Costa e de Hivany da Silva. A pretendente: Su-
zANA CORREIA DA SILVA GONzAGA, profissão: operadora de garantia de qualidade, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Gonzaga e de Geralda Correia da Silva.

O pretendente: PAuLO hENRIquE PIGNATTI DA SILVA, profissão: montador de 
cabos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Gomes da Silva e 
de Katia Ramos Pignatti dos Santos. A pretendente: JuLIANA RODRIGuES SOuTO, 
profissão: balconista, estado civil: viúva, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 23/07/1997, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de 
Marcos Roberto Souto e de Sueli Rodrigues.

O pretendente: ELIAS GONçALVES DE ARAuJO, profissão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1979, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Gonçalves de Araujo e de Begail Zeferino de 
Souza. A pretendente: VIVIANE PEREIRA LOPES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1988, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Isac Lopes e de Raquel Pereira Lopes.

O pretendente: JEfERSON DOS SANTOS SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Teodoro da Silva e de Cristiana Moura 
dos Santos. A pretendente: IARA MENEzES CARVALhO, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Vieira de Carvalho e de Neuza 
Teles de Menezes.

O pretendente: DANIEL RODRIGuES DOS SANTOS, profissão: ajudante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 22/03/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Jose dos Santos e 
de Flaudivia Rodrigues dos Santos. A pretendente: fABIANA GOMES DOS SANTOS, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 15/05/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Crispim Porfirio dos Santos e de Sandra Gomes dos Santos.

O pretendente: ELIAS DE CARVALhO JuNIOR, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias de Carvalho e de Erica de Sant'Ana 
Camandaroba Feitosa Carvalho. A pretendente: DAISy SILVA DE AzEVEDO, profissão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 20/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
de Azevedo e de Sirene Francisca Silva de Jesus.

O pretendente: WILLAMS OLIVEIRA DE JESuS, profissão: ajudante de distribuição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bom Conselho, PE, data-nascimento: 12/11/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Roberto Gregório 
de Jesus e de Juçara Ângela de Oliveira de Jesus. A pretendente: JéSSyCA LOPES 
MONTEIRO, profissão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Valter Lopes Monteiro e de Lucineia Aparecida Ferreira.

O pretendente: EDuARDO TORRES fONSêCA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Lavras da Mangabeira, CE, data-nascimento: 09/10/1990, residente 
e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de Édson Santana Fonsêca e de Aparecida 
Torres Fonsêca. A pretendente: JESSICA DO NASCIMENTO, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Roque 
Ferreira Nascimento e de Helena Pereira do Nascimento.

O pretendente: DANILO fERNANDES CARDOSO, profissão: logísta, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1990, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Edmilson Cardoso e de Luciene Fernandes da Silva Cardoso. A 
pretendente: TAIS DE SOuzA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Expedito da Silva e de Marileusa de Souza Silva.

O pretendente: EDILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 21/02/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Feitosa do Nascimento e de Matilde 
Oliveira do Nascimento. A pretendente: DAyANE DE MELO DA SILVA, profissão: pro-
fessora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Márcio Vinicius Bernardes 
da Silva e de Maria Izilda dos Santos Melo da Silva.

O pretendente: SAMuEL ARAuJO CAVALCANTE, profissão: coletor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1989, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Cicero Cavalcante e de Maria do 
Carmo Araujo de Almeida. A pretendente: PRISCILA DA SILVA MORAIS, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias da Silva 
Morais e de Cicera Izidorio da Silva.

O pretendente: EVERTON APARECIDO CEzARIO, profissão: servente de limpeza, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jurandir Aparecido Cezario e de 
Elaine Aparecida Zeferino Cezario. A pretendente: JuLIANA DA COSTA AMBROSIO, 
profissão: servente de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/11/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio de Oliveira Ambrosio e de Rosa Maria da Costa Ambrosio.

O pretendente: TIAGO BENICIO SANTOS ROChA, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jusué Quirino Rosa Rocha e de Silvia 
Marina dos Santos Rocha. A pretendente: TALITA fERNANDA DA SILVA, profissão: 
cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcia Fernanda da Silva.

O pretendente: JOSé hELDER DOS SANTOS SOARES, profissão: carpinteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Poço Redondo, SE, data-nascimento: 27/10/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Evaldo Soares Santos e de Ivonete 
Alves dos Santos Soares. A pretendente: MARIA JOSé ALVES DE ALMEIDA, profis-
são: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Monte Alegre, SE, data-nascimento: 
15/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Filomeno Alves 
de Almeida e de Maria Elza dos Santos Almeida.

O pretendente: éRICk ALLAN SANTOS BERNARDO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Bernardo Filho e de Lucia Maria 
dos Santos Bernardo. A pretendente: SÂMELA RODRIGuES DA COSTA SILVA, 
profissão: analista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/11/1999, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Daniel dos 
Santos Silva e de Sandra Rodrigues da Costa.

O pretendente: VALMIR SALES DE SOuSA, profissão: Soldador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1975, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Minelgidio Brito de Sousa e de Maria da Conceição Sales 
de Sousa. A pretendente: ROSIMEIRE PEREIRA DE MORAES, profissão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1975, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Plácido Macena de Moraes e de 
Maria Pereira de Moraes.

O pretendente: OzIEL OLIVEIRA LOPES, profissão: reciclador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/05/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sigilberto de Melo Lopes e de Maria de Lourdes Leoni-
dia Lopes. A pretendente: GISLAINE DE ARAuJO LOPES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/05/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Machado Lopes e de Zemilda 
Ferreira de Araujo Machado Lopes.

O pretendente: VAGNER CuSTODIO DA SILVA, profissão: auxiliar topográfia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Hodálio Custodio da Silva e de Judite Januário da 
Silva. A pretendente: NATAShA DA SILVA, profissão: atendente de loja, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci José da Silva e de Valdineide Maria da Silva.

O pretendente: SANDRO PAuLO DE LIMA, profissão: leiturista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 12/12/1981, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Aurino Francisco de Lima e de Rita Apolonia de Paula Lima. A pre-
tendente: CRISTIANE SORAGGI COSTA, profissão: cozinheira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Walter Costa e de Rosemeire Soraggi Costa.

O pretendente: LuIz CARLOS DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rio Formoso, PE, data-nascimento: 09/02/1983, residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Geraldo Luiz da Silva e de Maria Aparecida da 
Silva. A pretendente: ELISANGELA DOS SANTOS, profissão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1974, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Raimundo dos Santos e de 
Luzia Moreira dos Santos.

O pretendente: LuIz fELIPE RODRIGuES CORRêA, profissão: assistente de compras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itararé, SP, data-nascimento: 12/04/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Gonzaga Corrêa e de Maria 
Ivone Rodrigues Corrêa. A pretendente: RAfAELA DOS SANTOS MACEDO, profissão: 
promotora pleno, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Isabel, SP, data-nascimento: 
05/06/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Barbosa 
Macedo e de Noemia Nascimento dos Santos Macedo.

O pretendente: LEANDRO CARDOSO DA SILVA, profissão: jardineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/07/1991, residente e domi-
ciliado em Santo André, SP, filho de Teonilio Pereira da Silva e de Maria Antonia Cardoso. 
A pretendente: MARRIETE APARECIDA DE OLIVEIRA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 29/03/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Geraldo de Oliveira 
e de Imaculada Aparecida das Dores de Oliveira.

O pretendente: DOuGLAS fERREIRA PAIxãO SANTOS, profissão: ajudante geral, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Paixão Santos e de 
Roberta Ferreira da Silva. A pretendente: LETICIA fERNANDES TENORIO, profissão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimen-
to: 19/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemir 
Fernandes Tenorio e de Maria Luiza Fernandes Tenorio.

O pretendente: CíCERO DE ALENCAR COSTA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ouricuri, PE, data-nascimento: 09/11/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Genezio Sá da Costa e de Marinez Gomes de 
Alencar Costa. A pretendente: WESLANy MAIA DOS SANTOS, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Alves dos Santos 
e de Josicleide Dantas Maia.

O pretendente: WALISSON SANTOS GARCIA, profissão: cozinheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Santos Garcia e de Marlene Maria 
dos Santos. A pretendente: CAMILA CORREA TEIxEIRA DA SILVA, profissão: caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Teixeira da Silva e de Sueli 
Correa da Silva.

O pretendente: RAfhAEL DE PAuLA DA SILVA, profissão: servidor público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Wilson da Silva e de Selma 
de Paula da Silva. A pretendente: DANIELLE SANTOS GOMES, profissão: farmacêuti-
ca, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1992, 
residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, filha de Negib Ferreira Gomes e de 
Vanuzia Silva Santos Gomes.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 9
39

5-
20

66
-8

61
C

-E
BE

6.



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 15 de outubro de 20208

Os múltiplos papéis do empreendedor de alto impacto

Não é de hoje que o empreendedor 
precisa equilibrar-se em múltiplos 
papéis 

A diversidade de sua atuação 
pode ser observada com clareza 
e é proporcional à grandeza e 

complexidade inerentes a seu negócio. 
Trata-se de algo enfático no chamado 
empreendedorismo de alto impacto, 
que cresce à velocidade da luz, com 
portes e formas variados. 

Quando alguém abre uma empresa, 
é comum desempenhar papel mais 
operacional, por questões de sobre-
vivência e otimização de custos, com 
muito foco no curtíssimo prazo, na 
próxima venda, entrega e assim por 
diante. Porém, se a pessoa estiver 
criando uma startup, além de resolver 
as necessidades mais urgentes, preci-
sará de um olhar em longo prazo. Ou 
seja, será necessário desenvolver um 
negócio capaz de resistir aos choques 
de mercado e atender à necessidade 
de escala. 

Analisando-se a questão sobre a 
ótica deste caso específico, são três os 
principais papéis do empreendedor de 
uma startup: o primeiro é o idealizador; 
o segundo, o executivo; e o terceiro, 
o sócio da empresa que criou. Le-
vando em consideração as diferentes 
missões, somadas entre a jornada do 
empreendedorismo de alto impacto e 
o empreendedor de primeira viagem, 

o novo empresário precisará aprender 
a jogar nessas três posições ao mesmo 
tempo, apesar da distinção entre elas. 

Muitos são excelentes criadores, 
mas péssimos executivos. Seus pro-
dutos são o estado da arte, mas suas 
empreitadas sofrem na execução e 
muitas vezes não têm qualquer senso 
de negócio, estando fadadas ao nanis-
mo. Outros são executores fantásticos 
e capazes de escalar qualquer coisa, 
mas não conseguem visualizar o longo 
prazo e tampouco trabalhar com seus 
sócios e aceitar a opinião de seus in-
vestidores.

Neste caso, correm o risco de ser 
demitidos da própria empresa, como 
já aconteceu com Steve Jobs, por 
exemplo, ou sair por conta própria, 
por entenderem que os planos da 
organização não estão alinhados. Por 
fim, existem empreendedores que só 
conseguem entrar em negócios que já 
ultrapassaram a fase de “validação”. 
Eles normalmente gostam de alocar 
capital e conhecimento, com foco 
nos assuntos societários e se envol-
vendo com os acionistas, na figura de 
diplomata, o que muitas vezes pode 
burocratizar demais o processo e até 
mesmo matar a agilidade do empre-
endimento nascente.

Não existem perfis completos, mas, 
com certeza, a busca pela comple-
mentaridade é um dos tópicos mais 
importantes para todo empreende-
dor e fator-chave de sucesso para os 

negócios e o empreendimento. Em 
2019, foi publicado artigo na Havard 
Business Review, escrito por Eva de 
Mol, intitulado What Makes a Suc-
cessful Startup Team. A diretora do 
fundo de investimentos em startups 
CapitalT enfatiza no texto que 60% 
dos novos empreendimentos falham 
por problemas no time. 

A autora também observa que a 
combinação de hard skills com soft 
skills pode fazer a diferença, especial-
mente se houver um balanço entre 
a experiência, visão e paixão, além 
da discussão de que os melhores 
empreendimentos surgem de empre-
endedores apaixonados e com visão 
estratégica compartilhada entre seus 
membros.

O fato é que a combinação entre a 
visão de longo prazo dos fundadores e 
a paixão pelo negócio pode ser um dos 
fatores mais importantes na concepção 
do empreendedorismo de alto impacto. 
Afinal, construir uma startup é uma 
longa jornada, turbulenta e tortuosa. 
Sem a complementaridade do time 
fundador e alinhamento sobre o que 
espera do futuro, o plano de negócios 
e o currículo dos empreendedores não 
passam de pedaços de papel e a nova 
empresa pode ser mais uma a caminho 
do vale da morte. 

(*) - É sócia-diretora de Private Enterprise da KPMG;

(**) - É sócio-diretor Head of Emerging Giants da 
KPMG no Brasil.

Carolina de Oliveira (*) e Robson Del Fiol (**)

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: FRAnCISCO DIAS nETO, profissão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Macaúbas, BA, data-nascimento: 12/03/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Raimundo da Mata Dias e de Ana Florentina 
Jesus Xavier Dias. A pretendente: TAInA FRAnCISCA DOS SAnTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osvaldo dos Santos e de 
Maria Marluce Francisca de Sales Martins.

O pretendente: RIVALDO GOMES DE SOUZA JUnIOR, profissão: auxiliar de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1991, resi-
dente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Rivaldo Gomes de Souza e 
de Maria das Graças de Oliveira Gomes de Souza. A pretendente: MARIAnE SILVA DE 
AnDRADE, profissão: diretora escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Givaldo Silva de Andrade e de Maria da Silva Andrade.

O pretendente: SIDnEI VIEIRA BUEnO DE SOUZA, profissão: marceneiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 23/02/1981, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Bueno de Souza Filho e de Cleusa Vieira de Souza. A 
pretendente: JÉSSICA SOARES LAREnTES, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1994, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Claudinei da Silva Larentes e de Marcia Lemos Soares Larentes.

O pretendente: ROBSOn SAnTOS ROMãO, profissão: servente de stewarding, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1988, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Araújo Romão e de Ilza 
Santos Romão. A pretendente: AMAnDA COnCEIçãO DE SOUZA, profissão: agente 
comunitária de saúde, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-
nascimento: 02/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Abel de Souza e de Maria Lucia Conceição de Souza.

O pretendente: DAVI DE OLIVEIRA SOBRInHO, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Sergio Sobrinho e de Mirian de Oliveira Sobrinho. A 
pretendente: THAMIRIS FERnAnDA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Joaquim Paulo da Silva e de Celia Aparecida Pereira dos Santos.

O pretendente: VALMIR GADELHA DA SILVA, profissão: instalador de isolantes acústicos, 
estado civil: viúvo, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 18/09/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Gadelha da Silva e de Maria da 
Penha da Silva. A pretendente: DAIARA DA SILVA DOS REIS, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/05/1996, residente e domiciliada 
em Guarulhos, SP, filha de Marcos Antonio dos Reis e de Maria Aide Francisca da Silva.

O pretendente: JOnATHAS LEAnDRO DE FRAnçA, profissão: auxiliar de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eli Leandro de França e de Silvia 
Luciana de França. A pretendente: GABRIELLy SUnAMITA PEREIRA DE SOUZA, 
profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 09/03/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Pereira de Souza e de Maria Irismar Pereira de Souza.

O pretendente: FLAVIO GUILHERME DE SOUZA, profissão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1985, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Esmeralda Aparecida Lagoa. A pretendente: 
ELAInE DE SOUZA OLIVEIRA, profissão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: 
Suzano, SP, data-nascimento: 16/12/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Edson de Oliveira e de Ana Maria de Souza.

Continuação

O pretendente: ARy nOnATO DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 16/05/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Nonato da Silva e de Mauricéa Marques da 
Silva. A pretendente: MICAELLE SAnTOS DE OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/10/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Ceza de Oliveira e de Rosangela 
Rosa Santos Oliveira.

O pretendente: LUCAS FLORES GUIMARãES, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wbyratan Silva Guimarães e de Simone 
Flores da Silva. A pretendente: BRUnA VIEIRA DA SILVA, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio da Silva 
e de Maria Aparecida Vieira Silva.

O pretendente: FERnAnDO EwERTOn MOREIRA SAnTOS, profissão: metalúrgico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos dos Santos e de Angela 
Moreira de Oliveira. A pretendente: ynGRID nALU FERREIRA SAnTOS, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/08/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo 
Morais Santos e de Joseneide Ferreira Morais Santos.

O pretendente: DAnILO PEREIRA MARTInS, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Gurupi, TO, data-nascimento: 05/12/1989, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Manoel Dedice Fonseca Martins e de Irani Pereira da Costa 
Fonseca. A pretendente: PALOMA ELISA EIRADO DE LIMA, profissão: supervisora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/10/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antonio de Lima e de Sandra 
Aparecida Eirado de Lima.

O pretendente: JúLIO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: viúvo, naturali-
dade: Recife, PE, data-nascimento: 30/10/1942, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Miguel Correia da Silva e de Maria José da Silva. A pretendente: 
ROSAnGELA MARIA DE JESúS SOUSA, profissão: do lar, estado civil: viúva, natura-
lidade: Uberaba, MG, data-nascimento: 25/12/1954, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Tertolino de Jesús e de Maria Rosa de Jesús.

O pretendente: JOSUE RUFInO DE LIMA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 25/09/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Evangelista de Lima e de Eliene Rufino de Lima. 
A pretendente: EDGInA AyALLA GOMES FERREIRA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 16/05/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Idelfonso Ferreira e de Maria 
Aparecida Gomes Ferreira.

O pretendente: SAMUEL DOS SAnTOS, profissão: embalador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1997, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Edivaldo Aparecido dos Santos e de Sandra Regina Santos Andrade. A 
pretendente: MAyARA DO nASCIMEnTO, profissão: embaixador da experiência, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 21/02/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson Rodrigues do 
Nascimento e de Leonizia Teresa do Nascimento.

O pretendente: DERnIVALDO DE JESUS PEREIRA JúnIOR, profissão: pintor, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Mucurici, ES, data-nascimento: 31/08/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Dernivaldo de Jesus Pereira e de 
Sebastiana Izaura Lopes Pereira. A pretendente: LíLIAn CRIS RODRIGUES DA SIL-
VA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Pontal, SP, data-nascimento: 
03/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Muniz 
da Silva e de Raquel Rodrigues da Silva.

O pretendente: EDSOn GOMES DE SOUZA, profissão: encanador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de João Antonio de Souza e de Anete Gomes Sousa. A pre-
tendente: ALInE CRISTInA MATOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maria da Penha Romano Matos.

O pretendente: LEAnDRO RAMOS DA SILVA, profissão: fisioterapeuta, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Leandro da Silva e de Edwiger de 
Paiva Ramos. A pretendente: AMAnDA CHRISTIE DA SILVA TEODORO, profissão: 
fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 
09/06/1994, residente e domiciliada em Francisco Morato, SP, filha de Salatiel Valentim 
Teodoro e de Maria Rozelma da Silva Teodoro.

O pretendente: DAnIEL FEITOSA DO nASCIMEnTO, profissão: auxiliar de cozinha, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Alcimar Ferreira do 
Nascimento e de Eliete Francisca Feitosa. A pretendente: KELLy SILVIA DOS SAnTOS, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Pereira 
dos Santos e de Carmen Silvia da Cruz.

O pretendente: DAnILO GARDELI DIAS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1996, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdenir Gardeli dos Santos e de Rosilene 
Dias dos Santos. A pretendente: EDUARDA DA SILVA FARIAS, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 04/09/1999, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Adailton Santos Farias e de Fernanda 
Regina da Silva.

O pretendente: KEVyn REnER ALVES RODRIGUES, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Rener Santos Rodrigues e de 
Regina Alves dos Santos. A pretendente: AnDRESSA RIBEIRO ROSA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ednelson da Silva Rosa e 
de Andreia de Jesus Ribeiro Rosa.

O pretendente: MACARIO DOS SAnTOS SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 12/04/1972, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Odilon Batista da Silva e de Tertulina 
Maria dos Santos. A pretendente: MARIA LUCIA RODRIGUES, profissão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: Itamonte, MG, data-nascimento: 07/01/1968, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Virginio Rodrigues e de Rosaria 
Maria Rodrigues.

O pretendente: ELIAS VIEIRA MOTA JUnIOR, profissão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 05/11/1967, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Vieira Mota e de Cleusa de Oliveira Mota. 
A pretendente: AnA LUCIA DA SILVA, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1968, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Bertolino da Silva e de 
Josefa Maria da Silva.

O pretendente: JOnATHAn CUnHA DO nASCIMEnTO, profissão: analista de 
sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/09/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fran-
cisco Martins do Nascimento e de Jacqueline Aparecida da Cunha Nascimento. 
A pretendente: EVELIn DE JESUS SALLES, profissão: gestora de RH, estado 
civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 26/04/1996, residente 
e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Anderson Ferreira Salles e de 
Joelma Santos Barbeta.

O pretendente: JÉFERSOn PEREIRA ALVES DA SILVA, profissão: esfiheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 04/10/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Batista Pereira da Silva e de Renilda Alves 
Coutinho da Silva. A pretendente: RAFAELA DA SILVA DA CORTE REIS, profissão: 
gerente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1998, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Orlando da Silva da Corte Reis e de 
Luciene Candido Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS nATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: MURILO PAIOLA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão médico, nascido 
em Campinas, SP, no dia 08/08/1986, residente e domiciliado no Jardim Analia Franco, 
São Paulo, SP, filho de José Carlos da Silva e de Adriana Maria Paiola da Silva. A preten-
dente: LAURA CAMPO E SAnTOS, estado civil solteira, profissão médica, nascida nesta 
Capital, Alto da Mooca, SP, no dia (07/10/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Magdiel da Costa Santos e de Carmen Cristina Campos Santos. 
Obs.: Edital de Proclamas enviado para o Cartório próximo do endereço do contraente.

O pretendente: VITOR HUGO PARUSSULO, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 05/04/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Domingos João Parussulo Neto e de Rosangela 
Sasaki Parussulo. A pretendente: CAROLInE DE OLIVEIRA BREnTEL, estado civil 
solteira, profissão assistente de departamento pessoal, nascida nesta Capital, Alto da 
Mooca - SP, no dia (04/08/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, 
SP, filha de Ernesto Brentel e de Zilda Bonifácia de Oliveira Brentel.

O pretendente: CARLOS ROBERTO ROA, estado civil solteiro, profissão engenheiro, nascido 
nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 01/08/1982, residente e domiciliado neste Subdistri-
to, São Paulo, SP, filho de João Roberto Roa e de Giselda de Jesus Dias Roa. A pretendente: 
MARIAnnE PEREIRA DA ROCHA, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida nesta 
Capital, Bela Vista - SP, no dia (03/10/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de José Messias Roque da Rocha e de Maria Romilda Pereira da Rocha.

O pretendente: DAVID DE MORAES, estado civil divorciado, profissão consultor de 
negócios, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/05/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Santino de Moraes e de Adriana Godinho da Silva de 
Moraes. A pretendente: CARInA RAMIRO CORELIAnO, estado civil divorciada, profis-
são analista de sistema, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/01/1983), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Odacir Tomaz Coreliano e de Maria 
De Lourdes Ramiro Alves.

O pretendente: DAVI GUIMARãES PRADO, estado civil solteiro, profissão técnico de 
edificações, nascido em Colombia - SP, no dia 18/07/1994, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ariosvaldo Silva do Prado e de Albertina Guimarães 
Prado. A pretendente: SARA MEnDES FRAnZInI PInA, estado civil solteira, profissão 
arquiteta, nascida em Arandu - SP, no dia (30/04/1996), residente e domiciliada em Ava-
ré - SP, filha de João Franzini Esposito Pina e de Lucilene Aparecida Mendes Esposito 
Pina. Obs.: Edital de Proclamas enviado ao Cartório próximo do endereço da contraente.

O pretendente: ROGERIO CASTRO DOS SAnTOS, estado civil solteiro, profissão moto-
boy, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 16/07/1971, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Milton Pereira dos Santos e de Maria Castro 
dos Santos. A pretendente: ISIS MARInA BORGES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profissão recepcionista, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (13/07/1976), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Benedicto de Souza e 
de Iraci Borges de Souza.

O pretendente: RICARDO ALEXAnDRE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profissão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1979, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jose Correa de Oliveira e de 
Zelia Maria de Oliveira. A pretendente: GREICE CRISTInA DE OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profissão assistente social, nascida em São Paulo - SP, no dia (22/06/1976), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Evandro de Oliveira 
e de Gilda Severina.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FERnAnDO DOS SAnTOS, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aparecida Maria dos Santos. A pretendente: 
VAnUZA ARAUJO DE SOUSA, profissão: securitária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São João do Piauí, PI, data-nascimento: 13/09/1973, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vitorino Raimundo de Sousa e de Natalia 
Alvina Araujo.

O pretendente: JOSÉ DA SILVA nETO, profissão: modelista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Gabriel, BA, data-nascimento: 12/09/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Raimundo Alves da Silva e de Maria Amélia Venseslau dos 
Santos. A pretendente: THAíS DO nASCIMEnTO ALVES, profissão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 21/07/1988, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro Manoel Alves e de Vera Lucia da 
Conceição do Nascimento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: AnDRÉ MAGRInELLI, de nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1987), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de João Carlos Magrinelli e de Cibele Ortega Magrinelli. A pretendente: MARCELA 
GEOFFROy, de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (03/06/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Roberto 
Geoffroy e de Elisabete Iunes Geoffroy.

O pretendente: JUSTInO LUIZ DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativo, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1964), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Arlindo Luiz de Oliveira e de Arlinda Alves de 
Oliveira. O pretendente: FLÁVIO JORGE RIBEIRO DE ALMEIDA, de nacionalidade brasi-
leira, assistente de contabilidade, solteiro, nascido em São Luis, MA, no dia (12/05/1981), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Luiz Reis de Almeida e de Maria 
Raimunda Ribeiro de Almeida.

O pretendente: LEOnARDO CHAVES HEnRIQUES, de nacionalidade brasileira, adminis-
trador de empresas, solteiro, nascido em Araraquara, SP, no dia (10/02/1989), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Alberto Henriques e de Marcia Elisabete 
Chaves Henriques. A pretendente: JULIA PIMEnTEL MEnDES DE CARVALHO, de na-
cionalidade brasileira, jornalista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/02/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ivan de Carvalho Junior e de Esther 
de Almeida Pimentel Mendes Carvalho.

O pretendente: LUCAS DE MATOS BALMAnT BERBERT, de nacionalidade bra-
sileira, médico, solteiro, nascido em Timóteo, MG, no dia (07/03/1988), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Daniel Berbert Júnior e de Débora de Matos 
Reis Berbert. A pretendente: MARIAH GOMES DE LIMA, de nacionalidade brasileira, 
médica, solteira, nascida em Mucuri, BA, no dia (22/10/1993), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Clesio Caetano de Lima e de Zoraia Gomes Lima.

O pretendente: MAURICIO DA COSTA CARVALHO VIDIGAL FILHO, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1986), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mauricio da Costa Carvalho Vidigal e de Lourdes 
Piedade Vidigal. A pretendente: TAMIRIS HUERTE DInIZ, de nacionalidade brasileira, 
funcionária pública federal, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/06/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roberto Luiz de Mello Diniz e de 
Denise Monteiro Huerte Diniz.

O pretendente: RAFAEL POLEGATO BORGES, de nacionalidade brasileira, técnico de 
regularização financeira, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1980), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Afonso Martins Borges e de Arlete 
Polegato Borges. A pretendente: REnATA AGUIAR SILVA DE DEOS, de nacionalida-
de brasileira, jornalista, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/04/1973), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wladimir de Deos e de Neusa 
Aguiar Silva de Deos.

O convivente: IDMAR JOSE DEOLInDO, de nacionalidade brasileira estado civil 
divorciado, procurador federal, nascido em São Roque, SP, no dia (27/07/1966) 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alfredo José Deolindo e de 
Aparecida Garcia de Andrade Deolindo. A convivente: MARIA CLEOnICE AS-
SUnçãO DEOLInDO, de nacionalidade brasileira estado civil divorciada, servi-
dora pública federal, nascida em Parnaíba, PI, no dia (24/11/1971), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP filha de José Ernandes Veras e de Francisca das 
Chagas Assunção Veras.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Jornal Empresas & Negócios
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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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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

Francisco Gomes Júnior (*)

Será uma alternativa com menor 
custo que o DOC (Documento 
de Ordem de Crédito) e a TED 

(Transferência Eletrônica Disponível) 
para os usuários. Permitirá transações 
24 horas por dia, 7 dias na semana dife-
rente dos meios atualmente existentes, 
que possuem limitações de horário e dias 
em sua operação. 

Além disso, a transação ocorrerá em 
poucos segundos, uma evidente van-
tagem sobre os meios de pagamento 
atualmente existentes. Dentre os obje-
tivos do PIX destaca-se a intenção de 
propiciar melhor competitividade entre 
instituições financeiras, maior agilidade 
nas operações e com menores tarifas. 
Bancos e fintechs iniciaram o cadastra-
mento de usuários que se utilizarão do 
PIX, previsto para iniciar as operações 
em 16 de novembro, de acordo com 
a determinação do Banco Central. E 
nesse momento os primeiros problemas 
surgiram.

Fraudadores montaram falsos sites 
e domínios para ludibriar pessoas que 
buscavam realizar o cadastro. O objetivo 
é obter dados pessoais do maior número 
de vítimas possível com a intenção de 
praticar fraudes e outros crimes. Neste 

Francisco Gomes Júnior.
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O PIX chegou: entenda 
as vantagens e cuidados a observar

Nos últimos dias, inúmeras notícias circulam sobre a chegada do PIX, um novo meio de pagamentos instantâneos (PI) e transações entre contas

momento, esse é o primeiro cuidado que 
deve ser tomado, ao entrar no site do 
Banco ou fintech para realizar o cadas-
tro, certifique-se de estar no endereço 
e domínio correto, verifique as chaves 
de segurança.

Os crimes cibernéticos que se utili-
zam de plataformas digitais utilizam-se, 
na maioria das vezes, de um elemento 
básico: a distração do usuário. A fal-
ta de atenção pode propiciar que se 
acabe entregando dados a criminosos. 
Movimentos disruptivos e que alteram 
um cenário habitual para usuários, 
como deve ser o caso do PIX devem 
ser cercados de segurança e cuidados 
adicionais. 

Podemos nos lembrar de quando car-
tões bancários começaram a substituir o 
dinheiro, a dificuldade de muitas pessoas 
em operar no novo cenário e os frauda-
dores que disfarçados de pessoas com 
intenção de ajudar, capturavam dados 
e senhas pessoais.

Da mesma forma, a chegada do PIX 
deverá ser acompanhada por muitas 
tentativas de fraudes e golpes contra 
os usuários. E há uma primeira brecha 
que deverá ser solucionada pelo Banco 
Central para se evitar crimes, segundo o 

fraudulentas seria do estabelecimento 
comercial. Este tipo de reversão da 
operação, conhecido como Chargeback 
causa preocupações e faz com que o 
mercado busque formas adicionais de 
segurança para impedir transações 
fraudulentas. 

Por outro lado, boa parte das medidas 
de segurança passam por obter maiores 
dados do comprador, como biometria 
facial ou Touch ID, o que de acordo com 
a lei de proteção de dados só pode ser for-
necido com consentimento de seu titular. 
Por esses motivos a Abranet entende 
que o prazo de implementação deveria 
ser postergado para que as empresas 
possam arcar com custos de tecnologia 
e pessoal para garantir a segurança dos 
usuários, pois o planejamento inicial de 
preparação foi afetado pela pandemia e 
fatos extraordinários deste ano.

A solução proposta é a de que o cro-
nograma de adesão obrigatória para as 
empresas seja estendido até agosto de 
2021 e que antes disso a adesão seja 
voluntária. Mas até este momento a data 
prevista não foi alterada e o PIX deve 
operar a partir de 17 de novembro.

 
(*) - Advogado sócio da OGF Advogados, formado pela 

PUC-SP, pós em Direito de Telecomunicações pela UNB e 
Processo Civil pela GV Law, foi Presidente da Comissão de 

Ética Empresarial na OAB (www.ogf.adv.br).

regulamento, se você receber um PIX e 
a pessoa que enviou o dinheiro alegar se 
tratar de uma fraude, o Banco Central 
poderá retirar o dinheiro de sua conta 
sem sua autorização.

Essa possibilidade de reversão do 
PIX nessa hipótese pode ser um difi-
cultador para sua aceitação no varejo, 
pois o prejuízo em caso de transações 


