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Até 2020 o trabalho da maioria dos economistas estava focado na 
análise do controle da inflação, na manutenção dos níveis aceitáveis 
de desemprego, na compreensão de como funcionavam os mercados e 
consequentemente os agentes que fazem parte de seu funcionamento, 
as empresas, as famílias e os Governos.  Entretanto, a pandemia de 
2020 causou uma mudança necessária no trabalho do economista, de tal 
modo que o inseriu definitivamente dentro das empresas e transportou 
seu espectro de análise e pensamento, que outrora fora mais ligado 
ao mercado financeiro ou a academia, para a economia real.   

Sou Economista em meio ao “novo normal”

Descontentamento com a reforma da previdência, insegurança com 
reforma tributária, em tramitação, e inflação em alta no Brasil são motivos 
apontados por brasileiros que buscam soluções para poupar e ter uma 
renda em dólar no futuro. As informações são do Oxford Group, a maior 
consultoria de investimentos nos EUA para brasileiros. As incertezas 
causadas pela pandemia, a reforma da previdência, aprovada no fim do 
ano passado, a reforma tributária em tramitação no Congresso e o risco 
de inflação no Brasil parecem ser o cenário que está estimulando muitos 
brasileiros a buscar segurança de futuro no exterior.   

Dolarizar patrimônio e aposentadoria nos EUA

Mesmo com a redução do isolamento social, muitas empresas ainda 
optam por manter seus colaboradores trabalhando de casa, por segurança. 
E todo mundo concorda que não há nada melhor do que a sensação de 
não precisar se deslocar e enfrentar congestionamentos para começar a 
produzir. Por outro lado, o home office também tem suas desvantagens: 
ele é um ambiente frutífero para a preguiça e a procrastinação. Na cabeça, 
fica a pergunta: como aproveitar ao máximo o tempo em casa? Muitos 
livros falam sobre como aumentar a produtividade e, em todos, há uma 
dica comum: dê cor às paredes.   

Aumente a produtividade utilizando cores
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Negócios em Pauta

Serviço Clique e Retire
A Pernambucanas traz mais uma facilidade para a jornada 

de compra dos seus consumidores. Todas as 391 lojas pas-
sam a oferecer o serviço Clique e Retire, que permite que o 
cliente retire na loja, sem frete, todas as compras feitas de 
forma online. A modalidade alia a conveniência da compra 
digital com a praticidade da entrega presencial na loja de 
escolha do cliente, possibilutando que os compradores 
tenham contato com o produto, podendo experimentá-lo 
na loja e, se caso for, fazer a troca imediata.    Leia a 
coluna completa na página 3

/mercadoeconsumo.com/reprodução

News@TI

Ensinar empreendedores a crescer na internet

@A HostGator promove o evento HostGator Insights, 
um dia inteiro de imersão no universo dos negócios e 

das vendas online. O evento reunirá palestrantes nacionais 
e internacionais, de algumas das maiores empresas de tec-
nologia do mundo, no dia 4 de novembro. São profissionais 
de referência no mercado que compartilharão tendências 
e insights poderosos para aplicar no site e gerar resultados 
reais. Entre eles estão nomes como  Matt Brandstein (gerente 
de contas) e Valerie Nilsson (consultora internacional de 
crescimento) do Google; Luciano Santos, diretor de vendas 
do Facebook Brasil; Erich Casagrande,  gestor de marketing 
da SEMrush; João da Matta, gestor de relacionamento do 
LinkedIn Latin America; Bruno de Oliveira, CEO do Ecom-
merce na Prática; além de Robledo Ribeiro, fundador e CEO 
da HostGator América Latina (https://insights.hostgator.com.
br/).   Leia a coluna  completa na página 2

AI/HostGator

Atrasar pagamentos pode arruinar 
suas finanças pessoais e isso não 
é exatamente uma novidade. Mas, 
será que você já pensou nisso de 
outra forma: já se perguntou como 
pagamentos atrasados podem afetar 
sua vida no futuro?

 

É muito fácil e cômodo pensar somente no 
dia de hoje, ainda mais quando a situação 

não anda nada boa no Brasil e mundo afora.No 
entanto, agir assim não resolve sua situação 
financeira. Pelo contrário, você “empurra com 
a barriga” um desafio e ele logo se torna um 
pesadelo. Contas em atraso podem significar 
desde a interrupção no fornecimento de servi-
ços até mesmo a perda de um bem importante.

 
Para evitar que as contas atrasadas prejudi-

quem seu caminho rumo a uma vida financeira 
mais equilibrada, preparei algumas dicas:

 
1. Comece seu controle financeiro ago-

ra - Convenhamos, é praticamente impossível 
se planejar sem conhecer muito bem a sua 
realidade financeira atual.

 
• Quanto você ganha, de verdade? Valor 

líquido?
• Com o que você gasta?
• Quanto gasta por mês com determinado 

hábito de consumo?
• Consegue guardar dinheiro?

 
As perguntas são para provocar! E, você 

começar agora mesmo seu controle finan-
ceiro. Então, use alguma planilha gratuita 
de controle financeiro ou app, mas comece.

 
2. Guarde quando o salário cair na 

conta - Se esperar o fim do mês para guardar 
dinheiro e poupar, acaba que não sobra nada 
e o investimento não acontece.Essa história 
é comum e tem um efeito emocional ruim, 
porque desanima e passa a fazer você duvidar 
da própria capacidade de juntar dinheiro.

 
Para mudar essa história e, de quebra, evi-

tar problemas com atraso de contas, guarde 

Planejamento para evitar a 
assombração das contas atrasadas

assim que o dinheiro do mês cair na conta. 
A prática de separar, “tirar da sua frente” 
algum dinheiro assim que o montante maior 
chega, funciona. Experimente!

 
3. Coloque as contas mais importan-

tes em débito automático - Aproveitar a 
tecnologia para evitar pagar juros e atrasar 
contas é possível para todo mundo hoje em 
dia. Praticamente tudo acontece através do 
celular e você pode automatizar e inserir 
contas em débito automático com muita fa-
cilidade. Assim, você não vai mais esquecer 
de pagar suas contas e ao mesmo tempo 
vai agilizar as coisas no seu planejamento 
financeiro.

 
4. Não comprometa mais de 30% da 

sua renda com dívidas - O efeito “Bola de 
Neve” é muito perigoso e costuma assustar 
só quando já é grave demais. Tudo começa 
com uma conta aqui e outra ali que você 
deixa de pagar, mas logo as dívidas ficam 
muito elevadas e a coisa se complica. Para 
evitar esta situação, procure sempre avaliar 
sua realidade financeira em termos de com-
prometimento da renda. 

Observe seu controle financeiro e avalie se 
você está ou não gastando mais de 30% de 
sua renda líquida mensal com contas que só 
vencem no futuro. Se for esse o caso, reveja 
suas decisões de consumo e interrompa 
imediatamente esse ciclo.

 
5. Pare de comprar parcelado - No 

dia a dia, valores pequenos parecem caber 
no orçamento, mas quando somados eles 
ultrapassam sua capacidade de pagamento? 
Pois é, um dos principais vilões das contas em 
atraso é a compra parcelada. Uma comprinha 
aqui, outra ali, parece que vai dar. E estoura 
tudo. Mude seu hábito ao consumir e prefira 
pagar à vista e com desconto. 

Se não tiver dinheiro, junte antes de 
comprar. Comprometer sua renda futura 
com despesas feitas hoje pode complicar o 
pagamento de contas importantes nos me-
ses seguintes. Lembre-se: com um controle 
financeiro mais rígido e o hábito de comprar 
mais à vista ou em poucas parcelas, você evita 
problemas com atrasos e juros.

 
(Fonte: Conrado Navarro é sócio e especialista em 
finanças pessoais na Grão - https://grao.com.br/).

É PRECISO PLANEjAMENTO CUIDADOSO

5 DICAS 
PARA OS MICRO E 
PEQUENOS NEgóCIOS 
gANhAREM DINhEIRO

    Leia na página 6
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Produção de aço
A produção brasileira de aço somou 

2,6 milhões de toneladas em setembro, 
com aumento de 7,5% em comparação 
ao mesmo mês de 2019. Em relação 
a agosto, porém, houve retração de 
4,7%, atribuída à queda da produção 
de semiacabados, de 31,9%. Segundo 
o Instituto Aço Brasil, no mês passa-
do, a produção de laminados foi de 
1,9 milhão de toneladas e as vendas 
internas evoluíram 7,1%, confirman-
do a rápida recuperação do mercado 
interno (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/black-friday-5-dicas-para-os-micro-e-pequenos-negocios-ganharem-dinheiro/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-17-a-19-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-17-a-19-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-17-a-19-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/insatisfeitos-brasileiros-buscam-dolarizar-patrimonio-e-aposentadoria-nos-eua/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sou-economista-em-meio-ao-novo-normal/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/aumente-a-produtividade-utilizando-cores-em-seu-home-office/
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Robôs na luta contra 
o Coronavírus

Vivaldo José Breternitz (*)

Aplicando radiação ultravioleta, es-
ses robôs podem eliminar 99,99% dos 
patógenos presentes em um quarto de 
hospital, gastando para isso cerca de 
10 minutos e praticamente eliminando 
os riscos de contaminação a que estão 
submetidos pacientes, pessoal médico 
e de limpeza. Enquanto estiverem de-
sinfetando um quarto, os operadores 
dos robôs permanecerão do lado de 
fora do mesmo, como forma de reduzir 
riscos para essas pessoas. 

Essas máquinas vêm sendo desen-
volvidas pela empresa dinamarquesa 
Blue Ocean Robotics e já estão sendo 
testadas em alguns hospitais europeus. 
Agora, a CE pretende adquirir um lote 
de 200 robôs, a serem entregues a al-
guns dos 5 mil hospitais dos países que 
compõem a União Europeia. 

Caso se revelem realmente eficien-
tes, novos lotes devem ser adquiridos 
e distribuídos levando-se em conta a 
situação epidemiológica de cada país; 
estima-se que será necessário um robô 
para cada 25 leitos.

A eficácia dos raios ultravioleta para 
esterilização já é conhecida; as dúvi-
das quanto à eficiência referem-se à 
capacidade dos robôs adaptarem-se à 
dinâmica do dia a dia de um hospital, 
especialmente levando-se em conta a 

de evitarmos queimaduras e cânceres 
de pele, gerados pela excessiva expo-
sição à radiação. 

Como os vírus e bactérias não tem 
defesa contra os ultravioletas, serão 
eliminados pela radiação emitida 
pelos robôs.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie.

A Comissão Europeia (CE), que é o braço operacional da União Europeia, está apoiando um projeto que 
prevê o desenvolvimento de robôs a serem utilizados na desinfecção de ambientes hospitalares, inclusive 
como forma de combater o Coronavírus

necessidade de retirar o paciente do 
quarto para o processo de esterilização.   

Vale lembrar que a Terra é constante-
mente bombardeada por radiação ultra-
violeta proveniente do Sol. A atmosfera 
retém a maior parte dessa radiação, que 
mesmo assim é prejudicial aos seres 
humanos, razão pela qual devemos nos 
proteger com óculos escuros e proteto-
res solares, especialmente quando na 
praia ou na montanha. Essas são formas 

Uma das grandes dificuldades 
no trabalho de empreendedores e 
profissionais de RH é o momento da 
contratação de novos colaboradores. 
Considerando que contratar e demitir 
são procedimentos muito custosos e 
causam um grande desgaste dentro de 
um negócio, o processo exige cuidado 
e atenção para selecionar o candidato 
ideal e se certificar que o escolhido 
dará conta das tarefas.

Para que esse processo flua da 
melhor maneira possível, optar pela

indicação interna e a participação 
dos colaboradores da empresa, é uma 
ótima alternativa. Quando um profis-
sional indica a empresa que trabalha 
para um candidato,  significa que a or-
ganização está no caminho certo, por 
isso, conscientizar a equipe sobre as 
oportunidades disponíveis é essencial. 

Desenvolver um programa de indi-
cação pode ser o primeiro passo do 
processo. Além de ajudar o próprio 
colaborador a entender que essa é uma 

prática valorizada na empresa, ele se 
sentirá motivado a contribuir com a 
entrada de novos talentos.

Como forma de incentivar e ga-
rantir sucesso no programa, criar 
recompensas aos colaboradores que 
indicarem talentos, tanto por meio de 
bônus ou outros privilégios, faz toda 
a diferença. Quando os profissionais 
se sentem valorizados e motivados no 
seu ambiente de trabalho, as chances 
de indicar alguém cujas habilidades 
eles não confiam são nulas. Afinal, o 
novo membro será parcialmente res-
ponsável pelo sucesso do time. 

Após as indicações, deixe-os que 
façam parte da fase de análise dos 
currículos e encontrem os melhores 
perfis que terão a oportunidade de 
participar das entrevistas, assim a 
probabilidade das características do 
novo candidato ser parecida com a 
da equipe é maior.

Feita a seleção dos currículos é o 
momento de conhecer os candidatos 

- mesmo que via videoconferência por 
conta do atual momento. Nesta fase 
a área de recursos humanos pode as-
sumir o papel de selecionar os cinco 
perfis mais coerentes com a vaga para 
que a equipe em que o novo membro 
fará parte possa entrevistá-los e ajudar 
na escolha de quem será o mais novo 
contratado.

 Deixar com que a empresa faça essa 
imersão, ajudando na decisão de quem 
irá trabalhar ao seu lado, facilita para 
que o convívio no dia a dia flua natu-
ralmente, principalmente agora que a 
grande parte das empresas ainda estão 
trabalhando de casa. Começar em um 
novo emprego presencialmente não 
é uma tarefa fácil, de forma remota 
dificulta ainda mais a interação. En-
tão aproveite para quebrar barreiras 
e aumentar a proximidade dos novos 
membros com a organização. 

(Fonte: Tiago Yonamine é especialista em 
recrutamento e CEO da trampos.co).

Colaboradores e processo de recrutamento: entenda a 
importância dessa sinergia nas indicações

News@TI 

Selo ESG para fundos de investimentos

@A Órama se prepara para dar mais um passo importante – e até 
então inédito no país. Nos próximos dias, os fundos de investi-

mentos disponíveis na plataforma poderão receber um selo ESG – En-
vironmental, Social and Governance (em português, Ambiental, Social 
e Governança), criado e concedido pela própria Órama. Com isso, os 
clientes terão uma visão clara dos produtos que estão alinhados com 
estes propósitos. De mais de 600 fundos disponíveis na plataforma, 
quatro receberão o selo neste primeiro momento. “A ideia é estimular 
que outros fundos também adotem práticas ESG para que essa lista 
cresça. Para nós, é muito gratificante liderar uma iniciativa como 
essa, pois é uma tendência mundial e um caminho sem volta”, afirma 
Habib Nascif Neto, CEO da plataforma de investimentos (https://www.
orama.com.br).

Proptech para o mercado imobiliário de luxo

@Com serviços específicos e sintonizadas a um modelo de consumo 
digital, as proptechs têm ajudado a pautar o mercado imobili-

ário não apenas pelas usuais abordagens e estratégias de compra e 
venda típicas dos corretores e imobiliárias. Para alcançar resultados 
melhores e mais qualificados, as startups como a Mudee pautam-se, 
sobretudo, no uso de dados como orientação para geração de leads, 
abordagem e conversão. A tecnologia entra em ação entregando 
uma nova forma de comercializar imóveis, lançando indicações por 
inteligência, machine learning, cruzamento de informações, ações 
em mídias, redes sociais, entre outros. Algumas proptechs contam 
ainda, em alguns casos, com robotização, inteligência artificial e 

realidade virtual, para atingir fins específicos na comercialização de 
imóveis. Com todos esses processamentos de usos das ferramentas, 
os dados ajudam ainda a entender melhor o comportamento do cliente 
e impulsionar as vendas. No caso da Mudee, uma aposta tangível 
de aplicação tecnológica está nos filtros da plataforma, que geram 
otimização criando “matchs” entre o perfil do usuário e os imóveis 
disponíveis (www.mudee.com.br).

Fintech que empresta dinheiro para compras 
online e pagamentos de contas cresce na 
pandemia

@Muitas fintechs estão crescendo, e este é o caso do Jeitto – 
aplicativo que concede um limite de crédito para pagamento 

de compras online e serviços. Entre o período de primeiro semestre 
de 2019 para 2020 a empresa teve um crescimento de dez vezes 
no volume mensal transacionado. O maior crescimento aconteceu 
no pagamento de contas e boletos: em 2019 representava 40% do 
volume de transações e o ticket médio de conta em R$47, em 2020 
o produto representa 70% do volume de transações e o ticket médio 
cresceu para R$63. O perfil dos clientes do Jeitto, são trabalhado-
res do setor de serviço, com faixa etária entre 23 e 38 anos e que 
possuem renda mensal entre 2 ou 3 salários mínimos. Grande parte 
são moradores de centros urbanos diretamente ativos. Outro dado 
levantado pelo app aponta que as principais contas pagas são de 
planos de controle de operadoras e boletos de compras online. No 
período citado, a base de clientes da empresa cresceu de 190 mil 
clientes para 550 mil.

ricardosouza@netjen.com.br
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OpiniãO
O "Novo normal" desafia 

o mercado de crédito 

Começo este texto já 
fazendo referência a 
uma expressão que 
está na moda, o "novo 
normal". Não tenho a 
mínima pretensão de 
falar sobre como será 
a sociedade no futuro, 
mas me atrevo a 
abordar o assunto sob 
a ótica do crédito. 

Diariamente somos 
bombardeados com 
informações sobre 

novas tecnologias e pro-
cessos que já chegaram 
ou estão a caminho: open 
banking, LGPD, PIX, cadas-
tro positivo, entre muitos 
outros. E sobre os novos 
costumes dos consumido-
res: o consumidor cons-
ciente, digital e informado. 
Diante de tantas novidades, 
é fundamental que as ins-
tituições que concedem 
crédito estejam antenadas 
às novas tecnologias, ao 
novo consumidor e às novas 
tendências. 

O open banking, por 
exemplo, tem o potencial 
de mudar o jogo em relação 
à assimetria de informação 
que existe no mercado. E 
isso faz toda a diferença, 
pois altera todo o ambiente 
competitivo, dá mais poder 
de fogo aos novos entrantes, 
incluindo as fintechs. A 
vantagem não é somente a 
de conhecer o histórico de 
pagamento do cliente, mas 
também o seu tamanho e o 
seu potencial de consumo 
de crédito. 

O conceito que está na 
base do open banking é 
que a informação pessoal 
pertence ao consumidor e, 
portanto, ele pode e deve 
utilizar esse ativo a seu 
favor. O novo cadastro po-
sitivo, por sua vez, vai pelo 
mesmo caminho, mas com 
um aspecto importante: 
engloba os não bancarizados 
ao receber dados do comér-
cio e das concessionárias de 
água, eletricidade, telefonia 
etc. Veja aqui novamente o 
poder de estimar o potencial 
de consumo dos clientes. 

Já o PIX vai revolucionar 
a forma de faturar para o 
cliente e cobrar os inadim-
plentes, sendo ainda mais 
barato do que os processos 
atuais. Terá ainda o poder 
de criar uma disrupção no 
mercado de pagamentos, 
entre vários outros aspec-
tos. Há estudos mostrando 
que o PIX pode tirar até 
63% da receita atual das 
credenciadoras de cartões. 
Como o PIX terá a opção 
de pagamento a prazo, os 
cartões de crédito também 
podem ser afetados. 

Mas um grande erro que 
as empresas não podem 
cometer é se esquecerem 
de seus processos, das 
suas informações internas, 
das suas bases de clientes. 
Muitas vezes ficamos espe-
rando novas informações 
externas e estamos longe 
de potencializar as que já 
temos dentro de casa. Falo 
aqui, entre outros aspectos, 
dos silos de informação que 

existem nas diversas áreas 
das empresas, que na maio-
ria das vezes são conhecidos 
pelos profissionais que nelas 
atuam, mas que não conse-
guem resolver problemas de 
arquitetura e ferramentas. 

Por exemplo, o processo 
de crédito é alimentado por 
informações da cobrança e 
vice-versa? Consegue ter 
disponível, em produção, 
variáveis para serem tes-
tadas nos seus modelos e 
políticas? Um outro exem-
plo: um correntista pede 
um empréstimo ao banco 
no qual tem conta. O banco 
usa a renda cadastrada - e 
muitas vezes desatualizada - 
para estabelecer o tamanho 
do empréstimo que pode 
conceder, desprezando a 
informação de quanto o 
cliente gasta mensalmente 
no cartão de crédito do 
próprio banco.

Ou: um cliente tem dois 
cartões de crédito de um 
mesmo emissor. Ele chega 
a uma loja e tenta usar um 
dos cartões, mas a compra 
é negada por falta de limite 
disponível. Em seguida, 
ele tenta o segundo cartão 
e é aprovado. Mas não é o 
mesmo emissor? O limite 
não poderia ser unificado 
para os dois cartões? 

Vale ressaltar também 
que, com o aumento da 
competição, o consumidor 
ganhará mais poder, e isso 
é ótimo. Haverá mais infor-
mação, maior consciência 
do mercado e do seu valor. 
Serão exigidas melhores 
condições das empresas, 
em termos de preço, expe-
riência e satisfação. Do lado 
das empresas, um ponto de 
fundamental importância 
estratégica será a capacida-
de de precificação de seus 
produtos. 

Estamos falando aqui dos 
modelos de rentabilidade 
dos produtos de crédito. Ele 
é e será ainda mais capaz de 
separar o joio do trigo. Fará 
a diferença entre aprovar ou 
negar, entre vender ou não 
vender. Tudo isso precisa 
estar atrelado a uma forma 
de comunicação integrada, 
que valorize a experiên-
cia do cliente ao mesmo 
tempo que automatize e 
simplifique os processos das 
empresas, tornando-os mais 
eficientes. 

E onde entra, então, o 
"novo normal"? O termo 
aqui é provocativo, tem 
a pretensão de reforçar a 
ideia de que uma empresa 
não pode apenas ficar con-
tando com as inovações sem 
se preocupar em explorar 
ao máximo o que já tem. 
É essencial ter processos 
e ferramentas capazes de 
potencializar as bases in-
ternas e que também serão 
capazes de integrar as novas 
tecnologias, fazendo as em-
presas se beneficiarem dos 
dois mundos. 

Eis o "novo normal" para 
as empresas de crédito: 
potencializar o que já existe 
com o que está vindo - sem 
desperdiçar nada.

(*) - É Consultor de Negócios da FICO 
(https://www.fico.com/br/). 

Luiz Ernesto Nunes (*)
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D - Informações Nutricionais
O conhecimento sobre o que se deve comer e a conscientização da im-
portância de uma alimentação saudável é o primeiro passo para ocorrer 
mudanças no comportamento alimentar. Acreditando nisso e priorizando 
a prestação de serviço de qualidade ao consumidor, a Katayama Alimen-
tos, uma das maiores indústrias avícolas do país, lança o canal digital 
“Fale com a Nutri”. A ferramenta “Fale com a Nutri” foi incorporada ao 
projeto do novo site da empresa (www.katayama.com.br) que já está no 
ar. Trata-se de uma iniciativa inovadora no setor avícola, que oferece um 
serviço online diferenciado para esclarecer dúvidas e incertezas quando 
o assunto envolve “ovo”. Ao acessar o site, basta preencher e enviar um 
formulário bem simples, que é respondido em até 24 horas.

E - Estágio na Ford
A diversidade e inclusão é um tema cada vez mais presente na Ford 
Brasil e ganha relevância com o lançamento do seu Programa de Estágio 
2020/2021, que vai priorizar candidaturas de pessoas negras, LGBTI+, 
mulheres, pessoas com deficiência e estudantes com mais de 36 anos para 
aumentar a representatividade na empresa.  São 50 vagas disponíveis 
nas unidades de Camaçari, São Paulo, Taubaté e Tatuí, para estágios 
com duração de até dois anos nas áreas de Finanças, Serviço ao Clien-
te, Logística, Qualidade, Desenvolvimento do Produto, RH, Compras, 
Marketing, Vendas e Jurídico. Os interessados têm até o próximo dia 
28 para cadastrar o currículo em: (https://fordmaisdiversidade.gupy.io/
jobs/498207) e participar do processo seletivo.

F - Usina Solar do BB
O Banco do Brasil (BB) inaugurou sua segunda usina de energia fotovol-
taica. Com capacidade instalada de 1 Megawatt (MW), o empreendimento 
vai garantir o fornecimento de energia renovável para 35 agências do 
BB no Estado do Pará. Com uma redução aproximada de 45% na conta 
de energia, tem economia estimada em R$ 17 milhões ao longo de 15 
anos.  Localizada no município de São Domingos do Araguaia (PA), em 
uma área de 20 mil m², e denominada Lindoia I, a usina abriga mais de 
quatro mil módulos ou painéis solares, com capacidade de geração de 
2 gigawatts-hora (GWh) por ano. Em termos de comparação, esse total 
equivale ao abastecimento de 833 residências com consumo médio 
mensal de 2.400 kWh.  

A - Mercado de Refeições  
Comida caseira, de boa qualidade e a preços acessíveis. Essa é a promessa 
da MUY, rede de fast-food colombiana que acaba de desembarcar no 
Brasil. A empresa inicia suas operações em São Paulo, por meio de uma 
cloud kitchen com capacidade inicial para produção de 20 mil pratos 
e entrega pelas principais plataformas de delivery. Até 2025, a expec-
tativa é abrir cerca de mil unidades MUY em todo o país e gerar mais 
de 10 mil empregos, com um investimento de aproximadamente US$ 
150 milhões. A vinda ao Brasil faz parte de uma estratégia regional da 
empresa: o país representa 50% do mercado de foodservice na América 
Latina, que deve movimentar US$ 308 bilhões até 2025. 

B - Vagas de Emprego
A Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América 
Latina, abre 1.400 vagas. A companhia vai contratar colaboradores fixos, 
além de temporários para o final do ano, época de movimento pautado 
pela Black Friday e Natal. As oportunidades incluem vagas de vendedo-
res e assistentes para as mais de 200 lojas da empresa, espalhadas por 
todo o Brasil e profissionais de logística para os centros de distribuição 
da rede, localizados nas cidades de Jarinu/SP e Extrema/MG. A busca 
é por profissionais acima de 18 anos, com ensino médio completo e 
disponibilidade para atuar seis dias por semana. No caso das vagas de 
loja, é necessário ter vivência na área de vendas. Inscrições: (https://
jobs.kenoby.com) ou (www.centauro.com.br). 

C - Marketing Estratégico
A nova edição do World Marketing Summit, o mais importante evento 
global sobre marketing estratégico, acontece entre os dias 5 e 7 de 
novembro. O evento, criado por Philip Kotler, será difundido pela web 
pela primeira vez e será a mais importante conferência online do ano, 
com participantes conectados em mais de 100 países e um extraordi-
nário painel de 80 palestrantes internacionais. A programação irá focar 
na administração de crise e de mudanças. Kotler, considerado o pai do 
marketing moderno, fará uma palestra de abertura com os mais impor-
tantes líderes de opinião dos cinco continentes, reunidos pela primeira 
vez para definir o papel do marketing em um momento de emergência 
global que irá permanecer na memória das futuras gerações como uma 
encruzilhada da história. Saiba mais: (https://ewms.com.br).

G - Micro-ônibus para o Chile
Em plena pandemia e com muitos destinos turísticos internacionais ainda 
fechados, a Volare, marca de micro-ônibus do Grupo Marcopolo, fechou 
um contrato de exportação de 70 veículos do modelo Access Urbano 
para o Chile. Os veículos, que acabam de chegar ao país, renovarão todo 
o sistema de transporte de Punta Arenas, capital da Patagônia chilena, 
reconhecida mundialmente pelos seus glaciares e pelo Parque Nacional 
Torres del Paine. A Volare domina as exportações brasileiras do segmento 
de micros com 30% de participação de mercado nos últimos anos. O 
Chile representa mais da metade das vendas, seguido por Argentina, 
Peru e Costa Rica. Saiba mais: (www.volare.com.br). 

H - Cashback nas Compras
A partir de agora, quem ainda não é correntista do Inter também poderá 
aproveitar todas as vantagens do marketplace, ou seja, ter acesso a mais 
de uma centena de lojas de grandes marcas e dos principais varejistas 
do Brasil, com descontos especiais e cashback - dinheiro de volta na 
conta - garantido. Ao acessar o shopping pelo site: (shopping.bancointer.
com.br), será possível escolher a loja onde deseja comprar e cadastrar 
qualquer conta bancária para receber o cashback, para gastar onde, como 
e quando quiser. Para os clientes Inter, o valor cai em até 30 dias. Em 
outros bancos, em 45 a 120 dias. Antes de selecionar a loja desejada, já 
é possível visualizar qual o percentual de retorno de cada uma delas. 

I - Cursos para Professores
A Capes está oferecendo cinco novos cursos gratuitos para professores 
da educação básica e estudantes de licenciatura de todo o país. Buscam 
preparar profissionais da educação básica para que utilizem ferramentas 
digitais em suas aulas, seja em ambientes virtuais, seja nas atividades 
presenciais após o retorno às salas de aula. São 300 mil vagas para os 
seguintes cursos: Como Produzir Videoaulas; Mediação em Ensino a 
Distância-EaD; Desenho Didático para o Ensino OnLine; Multimeios 
em Educação e Psicologia na Educação. Inscrições e mais informações: 
(https://eskadauema.com/). 

J - Serviços Digitalizados
O número de serviços públicos transformados em digitais superou a 
marca prevista, divulgou o Ministério da Economia. A pasta adiantou 
a meta, originalmente prevista para ser alcançada apenas no fim deste 
ano. O portal gov.br oferece 3.901 serviços públicos, dos quais 2.412 
(61,8%) são totalmente digitalizados. A página oferece 610 serviços 
(15,6%) parcialmente digitalizados, com etapas executadas pela internet, 
mas que ainda exigem algum procedimento presencial, como entrega 
de documentos. Por fim, existem 879 serviços não digitais (22,5%), que 
só podem ser iniciados no site, mas exigem a presença física nas demais 
fases. Até agora, 81,2 milhões de brasileiros são usuários do portal gov.
br, com login e senha próprios.

Em tempos de crise, 
autonomia da 

Controladoria é fundamental

A todo instante, 
informações 
e dados sobre 
o impacto da 
COVID-19 nas 
empresas vêm 
sendo divulgados

Em julho, pesquisa 
do Sebrae destacou 
que a pandemia de 

Coronavírus mudou o fun-
cionamento de 5,3 milhões 
de pequenas empresas no 
Brasil, o que equivale a 
31% do total. Outras 10,1 
milhões, ou 58,9%, inter-
romperam as atividades 
temporariamente. 

Outra pesquisa, realizada 
em setembro pela Agência 
Brasil, destaca a referência 
do IBGE de que a COVID-19 
afetou 38,6% das empresas 
brasileiras na 1ª quinzena 
de agosto, onde o impacto 
negativo foi maior em em-
presas de pequeno porte.  
O ano de 2020 virou, de 
fato, uma incógnita para o 
mundo. 

Os cidadãos e as empresas 
sofrem os impactos da crise 
que vem sendo provocada 
pela pandemia e, como em 
tantas outras crises econô-
micas já vividas, o mercado 
se vê diante de um quadro 
incerto e preocupante. O 
grande impacto em todas as 
empresas, principalmente 
nas pequenas, ocorreu 
devido à maioria delas não 
possuir capital de giro para 
atravessar sequer um mês 
de falta de faturamento. 

Adicionalmente, como se 
já não bastasse a falta de 
capacidade financeira (li-
quidez) dessas empresas, 
em sua maioria elas não 
possuem uma estrutura 
de controladoria que ad-
ministra as informações. 
Muitos empresários têm 
problemas para tomar de-
cisões e manter seu negócio 
dentro da lei, seguindo as 
normas e trâmites legais 
que o Governo impõe. E o 
que é pior: não têm acesso 
a informações estruturadas 
para a tomada de decisões 
de forma ágil e assertiva.

Com a evolução da Con-

troladoria e, por toda ex-
periência adquirida por 
mim nesses últimos 25 
anos, por vezes é impor-
tante entender que dentro 
de um processo decisório 
empresarial, é melhor não 
ter uma informação para 
se tomar uma decisão do 
que ter uma informação 
errada. Isso apenas valoriza 
a necessidade e destaca a 
importância da Controlado-
ria de dar suporte à admi-
nistração da empresa, para 
que informações corretas e 
estruturadas para a tomada 
de decisões possam ser ad-
ministradas, desenvolvidas 
e trabalhadas no dia a dia. 

Toda a base da função de 
Controller se dá em torno 
da estruturação do sistema 
de informações gerenciais. 
Através do suporte for-
necido por ele, é possível 
alinhar todos os processos 
organizacionais, definindo 
indicadores de desempe-
nho, onde a base de dados 
das atividades da organiza-
ção são transformadas em 
informações estruturais e 
vão ajudar nas estratégias 
para o processo decisório. 

Ou seja, o seu papel é for-
necer informações para que 
as decisões sejam corretas, 
ágeis e produzam os resul-
tados desejados. Contudo, a 
pandemia tornou evidente 
que a falta de informações 
estruturadas e consistentes 
afeta diretamente a sobre-
vivência das empresas. E, 
por outro lado, revelou 
que uma Controladoria 
autônoma e fortalecida é 
fundamental para que os 
processos funcionem e as 
tomadas de decisões sejam 
realizadas corretamente.

Por fim, não só a Con-
troladoria - mas a sinergia 
entre processos, pessoas e 
sistemas -, fornecem con-
dições adequadas para que 
as empresas entendam que 
todos são parte importan-
te no processo de gestão 
empresarial, elementos 
fundamentais para a so-
brevivência das empresas. 

(*) - É gerente de Controladoria 
e Planejamento Financeiro da 

Hesselbach Company.

Eduardo Belli Neto (*)

Nas médias empresas, 
que têm quadro de 
50 a 499 trabalhado-

res, esses efeitos atingiram  
39,1% delas, enquanto o 
quantitativo de grandes 
companhias afetadas pelo 
período de emergência sa-
nitária ficou em 39,2%. Em 
meio ao vendaval do novo 
Coronavírus, houve também 
quem melhorou seus negó-
cios. Os impactos positivos 
foram sentidos por 27% das 
pequenas empresas, 23,4% 
das médias e 25,3% daquelas 
de grande porte.

Todos os dados fazem 
parte do 3º ciclo da Pesquisa 
“Pulso Empresa”, divulgada  
pelo IBGE, referentes à 
primeira quinzena de julho. 
A percepção dos efeitos ne-
gativos da pandemia, como 
as medidas de isolamento 
social, também foi avaliada. 

No comércio, a queda nas vendas foi relatada por 46,8% das 
empresas. O varejo foi o mais impactado.
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Vacina para Covid 
apenas em 2021

O diretor-executivo da 
agência de medicamentos 
da União Europeia (EMA), 
Guido Rasi, jogou um balde 
de água fria naqueles que 
esperam uma vacina efetiva 
contra o Coronavírus Sars-
CoV-2 já para este ano. Em 
entrevista à emissora italiana 
Sky TG24, Rasi afirmou que 
as primeiras doses de uma 
futura imunização devem 
chegar apenas “na primavera 
[europeia] de 2021”, estação 
que vai do fim de março ao 
fim de junho.

“É muito difícil, quase im-
possível, ter a vacina até o fim 
de 2020. Eu diria que o ano da 
vacina será 2021, e esperamos 
que seja o ano das vacinas, no 
plural”, declarou o diretor da 
EMA. Segundo Rasi, “se tudo 
correr bem”, a agência pode 
aprovar “três vacinas” contra 
o novo Coronavírus nos pri-
meiros meses de 2021. 

Além disso, de acordo com 
o italiano, a pandemia sofrerá 
uma “redução importante” 
somente depois de um ano da 
disponibilização de uma imu-
nização. “A chegada da vacina 
é o início do fim da pandemia, 
mas não o fim. No começo, 
não poderemos abrir mão de 
máscaras e distanciamento”, 
acrescentou (ANSA).

Pesquisa diz que 45% dos pequenos 
negócios tiveram perdas na pandemia
As pequenas empresas foram as mais afetadas pelos efeitos negativos da pandemia. 45% dos negócios 
com até 49 funcionários sofreram perdas severas

empresas. O varejo foi o 
mais impactado. Dificulda-
des para manter os paga-
mentos de rotina durante a 
pandemia foram relatadas 
por 47,3% das empresas, 
46,3%, não tiveram altera-
ções e 5,1% disseram ter 
conseguido manter seus 
compromissos em dia.

Segundo os dados da pes-
quisa do IBGE, 80,7% das 
empresas não fizeram altera-
ção no quadro de funcioná-
rios na primeira quinzena de 
julho. No entanto, a solução 
mais adotada para contor-
nar o momento de crise foi 
o trabalho domiciliar por 
38% das empresas. Outras 
condutas foram o adiamento 
do pagamento de impostos, 
a modificação do método de 
entrega e lançamentos de 
novos produtos e serviços 
(ABr).

Segundo o coordenador de 
Pesquisas Conjunturais em 
Empresas do IBGE, Flávio 
Magheli, o cenário ainda 
permanece, mas houve me-
lhora na comparação com a 
quinzena anterior. 

A indústria ficou estável, 
com um impacto negativo 

em 42,9% das 313,4 mil 
empresas, e na constru-
ção, com 38% das 160 mil 
empresas que enfrentaram 
desempenho ruim. No co-
mércio, a queda nas ven-
das, também na primeira 
quinzena do mês passado, 
foi relatada por 46,8% das 

Desemprego atingiu 14 milhões de 
pessoas na quarta semana de setembro

O número de desem-
pregados chegou a 14 
milhões de pessoas na 
quarta semana de setem-
bro, ficando estatistica-
mente estável em relação 
à semana anterior (13,3 
milhões). Com isso, a taxa 
de desocupação (14,4%) 
ficou estável (13,7%) e 
cresceu frente à primeira 
semana de maio (10,5%), 
quando o levantamento 
foi iniciado. Os dados 
constam da pesquisa di-
vulgada pelo IBGE. Esta 
é a última divulgação da 
Pnad Covid-19 semanal. 

“Embora as informações 
sobre a desocupação te-
nham ficado estáveis na 
comparação semanal, elas 
sugerem que mais pesso-
as estejam pressionando 
o mercado em busca de 
trabalho, em meio à flexi-
bilização das medidas de 
distanciamento social e à 
retomada das atividades 
econômicas”, disse, em 
nota, a coordenadora da 
pesquisa, Maria Lucia Viei-
ra. A população ocupada 
ficou em 83 milhões, es-
tatisticamente estável na 

A população ocupada ficou em 83 milhões, estável na 
comparação com a terceira semana de setembro.
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comparação com a terceira 
semana de setembro. 

Maria Lucia também 
destacou que a flexibili-
zação das pessoas quanto 
ao distanciamento social 
continuou aumentando no 
fim de setembro. O grupo 
de pessoas que ficou rigo-
rosamente isolado (31,6 
milhões) diminuiu em 2,2 
milhões, na comparação 
com a semana anterior. 
Também aumentou o nú-
mero pessoas que não 
tomaram qualquer medida 
de restrição para evitar o 
contágio pelo novo Coro-
navírus. Esse contingente 

cresceu 937 mil em uma 
semana, chegando a 7,4 
milhões. 

Segundo o IBGE, a maior 
parte da população (86,7 
milhões) afirmou ter redu-
zido o contato com outras 
pessoas, mas continuou 
saindo de casa ou rece-
bendo visitas na quarta 
semana de setembro, 1 
milhão a mais na com-
paração com a semana 
anterior. Quem ficou em 
casa e só saiu em caso de 
necessidade somou 84,6 
milhões, ficando pratica-
mente estável em relação 
à semana anterior (ABr).
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Os impactos do PIX - 
pagamento instantâneo - 

no mercado brasileiro

As mudanças 
provocadas pelo novo 
sistema do Banco 
Central apontam 
para a necessidade 
de se discutir como 
as instituições 
financeiras deverão se 
adaptar à novidade

Entre os objetivos 
ligados ao avanço 
tecnológico e seu 

impacto sobre o cenário 
empresarial, atender às 
demandas do público con-
sumidor é uma finalidade 
praticamente unânime. 
Nesse sentido, o mercado 
financeiro não poderia fi-
car de fora do compromis-
so de sempre proporcionar 
o que há de mais vantajoso 
em termos de comodidade 
e segurança. O surgimen-
to do PIX é um exemplo 
claro de que os tempos 
mudaram e tão importante 
quanto entender o impacto 
por trás dessa novidade, é 
buscar artifícios capazes 
de corresponder à propos-
ta do sistema. 

Afinal, como o pagamen-
to instantâneo funciona? 
Quais são seus principais 
benefícios?  Idealizado 
pelo Banco Central, o PIX 
representa uma modali-
dade de pagamento ele-
trônico flexível, podendo 
ser realizado de qualquer 
smartphone. Além dis-
so, também demonstra 
atrativos de redução de 
custos em transações 
imediatas, sem obstáculos 
limitantes como horários 
de disponibilidade e datas 
específicas. 

São por esses e outros 
motivos que a chegada des-
se método inovador requer 
uma análise estratégica 
por parte das empresas 
financeiras. Historica-
mente, o brasileiro tem 
o hábito de realizar seus 
pagamentos em dinheiro 
vivo. No entanto, essa 
realidade tende a mudar 
com a presença cada vez 
mais contundente de so-
luções digitais no campo 
financeiro. 

Exigindo um número 
reduzido de dados em suas 
operações, o PIX é uma 
ferramenta que oferece 
diversas alternativas ao 
usuário, com operações 
voltadas ao uso do QR Code 
e à concessão de informa-
ções usuais, a exemplo do 
CPF e o número de celular. 
O sistema de pagamento 
online proposto pelo BC 

visa desburocratizar e 
democratizar o modelo 
nacional de pagamentos 
e transações, facilitando 
a vida de uma população 
preparada para abraçar a 
onda tecnológica em sua 
totalidade. 

Características como 
agilidade, segurança e au-
tonomia são elementos que 
justificam uma abordagem 
otimista sobre a imple-
mentação do pagamento 
instantâneo no país.

Se sob a perspectiva 
dos usuários, o PIX é uma 
grande oportunidade para 
assimilar a tecnologia 
com serviços financeiros 
e conquistar muito mais 
facilidade no dia a dia, 
as instituições inseridas 
nesse segmento não ficam 
isentas do debate. 

Seguindo uma regra de 
obrigatoriedade de parti-
cipação no PIX, em que 
organizações com mais de 
500 mil contas transacio-
nais ativas para clientes 
terão de absorver o novo 
sistema, torna-se funda-
mental a estruturação de 
um ambiente digital que 
garanta a execução do 
pagamento instantâneo.

Empresas financeiras e 
fintechs deverão disponi-
bilizar em seus aplicativos 
uma opção do PIX que 
possibilitará a utilização 
dos serviços no próprio 
sistema consolidado. A 
modalidade também se 
estende a outros canais 
de atendimento, como 
caixa eletrônico e internet 
banking. Não há como ne-
gar que o investimento em 
inovação deve pavimentar 
um caminho de sucesso e 
um retorno positivo para as 
receitas dos que optarem 
pela presença tecnológica.

O PIX irá revolucionar 
o mercado financeiro, 
isso é fato. Mudanças de 
hábitos, novas práticas 
bancárias, readequações 
de processos a fim de ga-
rantir a eficácia do sistema, 
são exemplos decorrentes 
dessa movimentação ex-
tremamente bem-vinda. 
Os ganhos são variados, 
desde a redução de custos 
e o aumento da competiti-
vidade em meio à criação 
de experiências únicas 
para os clientes.

Sua organização está 
preparada para aderir ao 
pagamento instantâneo? 
Faça essa reflexão e par-
ticipe do debate!

 
(*) - É Founder e CEO na b2finance 

(http://b2finance.com).

Mauro Inagaki (*)

No fim de setembro, o 
presidente Jair Bol-
sonaro sancionou, 

sem vetos, a Lei Comple-
mentar 175, que estabelece 
regras para o recolhimento 
do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS) 
pelo município onde está 
o cliente (destino) para o 
setor financeiro, e não mais 
na cidade-sede do prestador 
do serviço (origem).

Diante dessas mudanças, 
Yvon Gaillard, diretor Co-
mercial e de Parceiros da 
Dootax, startup especializa-
da em automação de tributos 
fiscais, explica alguns pontos 
importantes dessa Lei que 
objetiva mudar a tributação 
do ISS para ser o destino dos 
tomadores de serviço. 

A nova cobrança do ISS 
em relação aos serviços de 
plano de saúde, leasing e 
administração de cartões 
de crédito e de débito, 
administração de fundos, 
consórcios e arrendamento 
mercantil complementa a  
Lei Complementar 157/2016 
que dentre vários pontos 
polêmicos, deixava muitas 
dúvidas de quem era o to-
mador de serviços o que fez 
com que a lei fosse suspensa 
por uma liminar do Supremo 
Tribunal Federal.

A Lei objetiva mudar a tributação do ISS para ser o destino dos 
tomadores de serviço.
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Criar conteúdos para a internet faz parte da rotina da-
quele profissional chamado Web Developer. O nome dessa 
categoria em inglês mostra o quanto é fundamental que 
seus profissionais tenham o domínio do segundo idioma 
como um instrumento essencial para que seu trabalho seja 
bem executado. Sendo assim, o especialista de criação de 
conteúdo, Bendev Júnior, conta que começou a aprender 
inglês para, “não somente melhorar como profissional, mas 
como estar sempre por dentro das atualizações que as 
ferramentas de trabalho apresentam ao mercado”, explica.

Bendev lembra que as ferramentas de trabalho são 
vendidas pela internet, e tanto elas quanto as atualiza-
ções daquelas que já estão disponíveis são oferecidas 
primeiramente em inglês: “Diante disso é fundamental 
que quem trabalha na área de programação esteja sempre 
bem atualizado e por dento das novidades que envolvam 
suas atividades”, explica. Para se preparar, ele conta com 
“as aulas de um professor de inglês que usa a metodologia 
das aulas para lecionar via stream, o que tem sido uma 
forma super satisfatória de aprender”.

Além disso, Bendev destaca que “o lado bom de apren-
der o segundo idioma é que as oportunidades podem ser 
abertas onde menos esperamos. Não são todas as empresas 
que tem como requisito essencialmente o conhecimento 
da língua inglesa, mas os grandes empresários irão pro-
curar aqueles que possuem os melhores perfis”, detalha. 
Especialista em criar conteúdo para a internet, o conselho 
de Bendev é focar nesse aprendizado. 

“Aprendam inglês, pois assim as portas de emprego e 
novos horizontes podem se abrir. Os programadores de 

O lado bom de aprender o segundo idioma são as 
oportunidades que podem ser abertas onde menos esperamos.
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Entenda a nova forma de cobrança 
do Imposto sobre Serviços

O prazo para o início desses recolhimentos é janeiro de 2021, sendo até março de 2021 o período 
de adaptação

recolhimentos é janeiro de 
2021, sendo até março de 
2021 o período de adapta-
ção. A partir de abril, passa 
a valer em âmbito nacional e 
as empresas terão que fazer 
recolhimentos retroativos 
de janeiro, caso ainda não 
tenham iniciado. A Dootax 
possui know-how em sua 
ferramenta, por já processar 
pagamentos e tributos em 
capilaridades para estados 
e municípios. Com essa 
mudança, o software auxilia 
no mapeamento dos municí-
pios e faz a distribuição das 
alíquotas de forma correta. 
Gaillard ressalta ainda que 
já houve movimentação de 
empresas para se ajustarem 
às novas normas. 

“No Brasil são mais de 350 
mil empresas que serão im-
pactadas por essa nova lei, 
com uma receita aproximada 
de R$ 680 bilhões por ano. 
Um dos pontos a se observar 
na mudança dessa Lei são as 
normas técnicas que ainda 
não foram viabilizadas e 
informadas aos contribuin-
tes. Com pouco tempo para 
adaptação, será mais uma 
atividade a se atentar. Vamos 
observar para ver como cor-
rerá”, finaliza o especialista. 

Fonte e mais informações: 
(www.dootax.com.br).

Agora, conforme aponta 
o especialista, esse novo 
projeto de Lei deixa mais 
claro quem é o tomador 
de serviços, especificando 
o município onde deve ser 
feito esse recolhimento. Por 
exemplo: no caso de cartões, 
o local onde a maquininha 
está situada e no caso de ser-
viços, como plano de saúde, 
o local do beneficiário titular 
do serviço é onde o imposto 
deve ser recolhido. Mas ain-
da é um ponto no qual deixa 
o setor com muitas dúvidas. 
“Apesar das empresas deste 
segmento já recolherem ISS, 
a questão é que agora ela será 
distribuída para as cidades 
de seus clientes e não mais 
ficando integralmente para 
a cidade de localização do 

estabelecimento. 
Faz sentido a mudança, 

sendo até um dos principais 
pontos de algumas propostas 
de reforma tributária, mas 
a operacionalização foi co-
locada principalmente nas 
empresas e não no Estado. 
Todos os meses, as empresas 
terão que avaliar a base de 
cada município que terão 
suas próprias alíquotas e 
normas para emitir a nota 
fiscal do serviço prestado 
no site de cada prefeitura, 
gerar um novo relatório que 
será criado para informar 
o montante de ISS devido 
para cada município e fazer 
o recolhimento via TED para 
cada prefeitura”, explica 
Gaillard. 

O prazo para o início desses 

Inglês é idioma essencial para quem 
deseja trabalhar na web

nível mais alto no mercado têm um conhecimento da 
língua inglesa mais sólido, o que pode ser uma ferramen-
ta essencial para eles estarem prontos para atender as 
demandas profissionais”. Além disso, as plataformas das 
redes sociais, como o Google e o Facebook, por exemplo, 
“tem sua documentação feita originalmente em inglês, e, 
mesmo que existam partes que foram traduzidas para o 
português, ainda existem materiais que ainda não foram 
adaptados”, completa.

E, uma outra dica valiosa que Bendev destaca são os 
cuidados quando for fazer a tradução automática via in-
ternet: “Se usar ferramentas como o translate, a expressão 
será traduzida, mas poderá haver erros de entendimento 
da frase. Então a minha dica é: procurem um bom profis-
sional e não percam tempo, comecem a aprender o inglês 
de forma plena”, finaliza. Fonte: MF Press Global.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial

O pretendente: ANTONIO CARLOS LOFFREDA, estado civil solteiro, profissão motorista 
aposentado, nascido nesta Capital, Penha de França- SP, no dia (17/03/1963), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Loffreda e de Aurora 
de Almeida Loffreda. A pretendente: VERA LUCIA NOVAES MALANCONI, estado civil 
solteira, profissão auxiliar sindicato, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 
(20/03/1964), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz 
Octavio Filgueiras Malanconi e de Maria da Cruz Novaes Malanconi.

O pretendente: GILBERTO ALVES DA TRINDADE JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
mecânico, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/08/1999), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gilberto Alves da Trindade e de Arlete da Silva 
Lima. A pretendente: MARIANA DE SOUZA DIAS, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/03/2001), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jaime Alves Dias e de Marleide Maria de Souza Alves Dias.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO RIGAMONTE JUNIOR, nascido nesta Capital, Vila 
Matilde - SP, no dia (15/09/1981), profissão militar, estado civil divorciado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Roberto Rigamonte e de 
Selydalva dos Santos. A pretendente: VERIDIANA ZANARDI, nascida em Mogi das 
Cruzes - SP, no dia (19/10/1988), profissão engenheira civil, estado civil solteira, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vicente Martins Zanardi e de 
Analice Oliveira Zanardi.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
O pretendente: DERICK VIEIRA IVANOFF, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (15/12/1994), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Roberto Seles Ivanoff e de Ana Paula Vieira 
Ivanoff. A pretendente: NATHALIA RODRIGUES FERNANDES, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/01/1996), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gilvan Barreto Fernandes e de 
Catia Cilene Rodrigues Fernandes.

O pretendente: PAULO RAFAEL BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
supervisor de logística, nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (25/10/1991), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Cezar da Silva e de 
Catia Renata Batista da Silva. A pretendente: DANIELLY UANA APOLINARIO, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
(14/03/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eliani 
Aparecida Apolinario.

O pretendente: ELVIS BELTRÃO SOUZA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Maceió - AL, no dia (07/10/1970), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Eron Souza e de Lúcia Beltrão Souza. A pretendente: SIMONE 
URTADO, estado civil viúva, profissão professora, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, 
no dia (22/09/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Jose Alexandre Urtado e de Maria da Gloria de Freitas Urtado.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br Es
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Tel: 3043-4171
www.netjen.com.br

5www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira, 17 a 19 de outubro de 2020

Balanço Patrimonial                 2019                2018
Ativo: circulante 9.654.101,88 2.062.529,04
Disponível 36.671,92 13.249,88
Caixa 750,00 750,00
Bancos conta movimento 10,00 10,00
Aplicação 35.911,92 12.489,88
Outros créditos 9.610.148,44 2.048.038,70
Clientes 6.112,13 -
Créditos diversos 15.984,53 103.937,85
Impostos e contribuições 6.500,95 3.942,57
AFAC 9.571.750,83 1.934.958,28
Outros Créditos a receber 9.800,00 5.200,00
Despesas antecipada 7.281,52 1.240,46
Não circulante 18.365.862,34 9.330.905,67
Realizável a longo prazo 6.145.381,72 208.588,34
Créditos e valores a receber 6.145.381,72 208.588,34
Contratos de mutuo 6.124.293,38 187.500,00
Depósito judicial 21.088,34 21.088,34
Permanente 12.220.480,62 9.122.317,33
Investimento 8.165.999,89 6.450.111,89
Imobilizado 4.054.480,73 2.672.205,44
Móveis e utensílios 461.639,73 423.145,90
Instalações 23.011,72 24.060,16
Computadores e periféricos 489.519,90 491.356,92
Software 393.585,65 611.625,42

Benfeitoria em imóveis terceiros 987.847,07 841.306,70
Imobilização em andamento 1.451.073,38 2.580,00
Comodato 247.803,28 278.130,34
Total do ativo 28.019.964,22 11.393.434,71
Passivo                   2019                  2018
Circulante 2.312.096,04 2.106.380,03
Fornecedores 739.322,30 883.186,56
Obrigações tributárias 331.599,15 252.624,88
Impostos e contribuições 331.599,15 252.624,88
Obrigações trabalhistas 205.955,67 175.091,26
Encargos sociais 205.955,67 175.091,26
Obrigações diversas 57.141,68 70.269,14
Outras obrigações 57.141,68 70.269,14
Provisões 978.077,24 725.208,19
Provisões trabalhistas 978.077,24 725.208,19
Patrimônio líquido 25.707.868,18 9.287.054,68
Capital social 103.023.723,97 59.508.723,97
Capital social 44.761.402,97 14.761.402,97
(-) Capital a integralizar (4.574.000,00) (18.089.000,00)
Ágio na emissão ações 62.836.321,00 62.836.321,00
Resultados acumulados (77.315.855,79) (50.221.669,29)
Lucros ou (prejuízos)
 acumulados (50.221.669,29) (23.023.245,18)
Resultado do exercício (27.094.186,50) (27.198.424,11)
Total do passivo 28.019.964,22 11.393.434,71

Yandeh S/A - CNPJ 04.039.770/0001-07
Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 – (Em Reais)

Demonstração do Resultado do Exercício
                      2019                  2018
Receita bruta 34.612,26 21.970,00
Prestação de serviços informação 34.612,26 21.970,00
Deduções da receita 2.608,67 2.640,66
(-)Impostos sobre os serviços 2.608,67 2.640,66
(=)Receita líquida 32.003,59 19.329,34
Despesas operacionais 28.797.725,87 27.523.019,41
Administrativas 27.409.328,62 26.383.977,02
Vendas 479.034,93 429.447,39
Tributárias 236.964,06 241.452,09
Financeiras 13.735,36 11.923,98
Depreciações e amortizações 658.662,90 456.218,93
Outras receitas operacionais 1.675.985,77 309.936,09
Financeiras 11.576,56 6.050,10
Diversos 1.664.409,21 1.450.707,68
Resultado de participações societárias - (1.146.821,69)
Resultado operacional (27.089.736,51) (27.193.753,98)
Resultado não operacional (4.449,99) (4.670,13)
Resultado líquido (27.094.186,50) (27.198.424,11)

As Demonstrações Financeiras completas
 encontram-se à disposição dos Senhores acionistas

 e interessados na sede social da Companhia.
Daniel Vieira da Costa - Diretor/ Representante

Rosangela Vietze - Contador - CRC 1SP207984/O-0

Marcelo Arone (*), 
head hunter e es-
pecialista em re-

colocação executiva, que 
ajuda líderes de empresas 
a encontrar os melhores 
talentos para suas lideran-
ças, é taxativo: a pandemia 
mostrou quem é um líder de 
verdade. “Não adianta mais 
apostar em uma postura cen-
tralizadora, imatura, do tipo 
que manda e não sabe fazer. 

O líder certo, a partir de 
agora, é um executor/inspi-
rador. Ou seja, é ele quem vai 
levar a empresa a um outro 
patamar”. O especialista 
elenca cinco passos para 
quem vai contratar escolher 
de forma mais assertiva 
quem vai liderar seus times 
a partir de 2021. Confira:

Passo 1
O líder do futuro é des-

centralizador, sabe delegar e 
sabe observar as qualidades 
do seu time, para delegar 
certo. Então, o primeiro 
passo para contratar o me-
lhor líder para suas equipes 
é escolher alguém que saiba 
trabalhar com elas. 

Não adianta ter um PhD 
na direção das ações da sua 
empresa, se ele é do tipo 
que não sabe trabalhar com 
outras pessoas. A pandemia 
veio mostrar, entre outras 
coisas, que precisamos 
muito mais uns dos outros 
do que imaginamos, e é por 

O líder certo, a partir de agora, é um executor/inspirador. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 063/2020; 
Objeto: Aquisição de veículos automotores para renovação da frota municipal, 
custeados com crédito de financiamento nº 20/90001-5 do Banco do Brasil 
S/A. - Entrega das Propostas: a partir de 19/10/2020 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
03/11/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
- Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.
sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Edgar Morin – Ivone Castilho Benedet-
ti (Trad) - Bertrand Brasil – Edgar, filósofo, 
antropólogo, sociólogo e seguramente o mais 
influente pensador vivo (Paris, 8 de julho de 

1921)  no píncaro do seu caminho a exitoso centenário, 
brinda seus milhares de seguidores com uma obra de 
alerta pós vírus aos humanos remanescentes . Faz um 
breve retrospecto auto biográfico, analisa e conecta 
interessantes pontos que não só esclarecem sobre a 
peste chinesa, como também incide nas inexoráveis 
alterações sociais dela advindas. Demonstra-se um 
excelente estrategista ao propor soluções administra-
tivas globais. Um show de lucidez. De fato um gênio 
a ser seguido devidamente e, de maneira honorável,  
festejado!! Válido para jovens alfabetizados,  adultos 
esclarecidos, professores, pais, administradores etc.

É Hora de Mudarmos de Via: Lições 
do Coronavírus

Maria Helena Castro – Scortecci – Au-
tora dotada de extenso currículo voltado aos 
esportes, especializou-se em logoterapia e vive 
a motivar pessoas à corrida, esporte que ama 

e norteia sua vida. Lendo suas páginas, relatos, vendo 
suas fotos, tem-se a impressão, mesmo para os neófitos,  
de não ser muito difícil adaptar-se . Linguagem simples, 
fácil, direta. Conseguiu até que este idoso escriba pen-
sasse a respeito. Quem sabe? Fato é que o título da obra 
realmente faz jus  ao seu intento. Estudos demonstram 
os benéficos efeitos da corrida em todos os aspectos, 
físicos, mentais e sensoriais. A ideia é mover-se! Sair da 
casinha confortável e pôr os pés na “estrada”. Acredito 
serem inegáveis seus positivos resultados. Bora correr? 
Impactante.

A Corrida e o Sentido da Vida

Filipe Masetti Leite – Harper Collins – Já 
vimos, lemos e ouvimos relatos de verdadeiras  
epopeias de viajantes em suas motos e carros 
pelo mundo afora. Viajante sozinho pela Améri-

ca no dorso de cavalo, desconheço. O cavaleiro jornalista, 
que antes de andar, já passeava com seu pai, sacudindo 
em um cavalo, realizou essa façanha! Filipe, que do grego 
significa apropriadamente: “ O que ama cavalos”, saiu do 
Canadá e viajou no lombo de cavalos, por mais de dois 
anos até chegar em Barretos. Os relatos são incríveis, 
eletrizantes, com lindas fotos. Imaginem, dois anos longe 
de casa, vivenciando toda sorte(?) de agruras, perigos 
reais, enfrentando feras e humanos. Uma realização prá 
lá de valente, que precisa e merece ser lida. Um estimulo 
e tanto para jovens e adultos, desde que ajam com mode-
ração! Nossas sinceras congratulações ao nobre cavaleiro, 
que para nosso gáudio é brasileiro!! Sua primorosa edição 
também é sugestão para um bom presente.

Cavaleiro das Américas: A incrível e 
inspiradora jornada de um brasileiro e 
seus cavalos do Canadá até Barretos

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

O Divino Fogão, reconhecido pela comida da fazen-
da, dá um passo ousado no sentido de ampliar sua 
atuação em todo o Brasil por meio do delivery. A rede 
acaba de firmar uma parceria com a Guersola Consul-
toria, importante hub de negócios junto ao mercado, 
para implementar um projeto diferenciado de dark 
kitchen, que busca atrair empresas com experiência 
em alimentação - lanchonetes, hotéis, buffets e res-
taurantes -, que tenham interesse em trabalhar com 
alguns itens da gastronomia do Divino Fogão. 

Ao invés de investir em espaços novos, a marca 
está em busca de restaurantes em locais estratégicos 
que já operem com suas próprias marcas, mas que 
possam aproveitar o tempo ocioso da cozinha para 
produzir pratos do Divino Fogão. “As empresas com 
experiência em alimentação poderão utilizar seus 
espaços para preparar alguns de nossos pratos para 
delivery. O parceiro se tornará um licenciado Divino 
Fogão, o que traz a possibilidade de rentabilizar seus 
negócios, especialmente neste momento em que se 
ensaia uma retomada da economia”, afirma Reinaldo 
Varela, presidente do Divino Fogão.

A expectativa é chegar a 600 cozinhas parceiras até 
o final de 2021. Caberá à rede oferecer capacitação 
em gestão e custos, treinamento sobre a elaboração 
dos pratos disponíveis neste modelo de dark kitchen, 
negociação junto aos fornecedores para que os parcei-
ros comprem os insumos com preços diferenciados e 
tenham uma taxa diferenciada do iFood exclusivamen-
te para o modelo dark kitchen. “É uma oportunidade 
para que o proprietário de um estabelecimento ganhe 
mais com a estrutura existente, além de atuar com 
uma marca que é considerada uma das melhores das 
praças de alimentação do País”, enfatiza o fundador 
do Divino Fogão. 

Para receber a licença do Divino Fogão, as cozi-
nhas deverão atender ao padrão de qualidade da 
rede, além de terem disponibilidade de dedicação 
ao negócio. Como o modelo prevê a utilização da 
área existente, o investimento por parte do parcei-

Objetivo do projeto é chegar a 600 cozinhas 
parceiras até o final de 2021. 

Divino Fogão lança modelo inovador 
de Dark Kitchen
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Cinco passos para escolher o 
líder certo para o seu time

O líder certo, a partir de agora, é um executor/inspirador. Ou seja, é ele quem vai levar a empresa 
a um outro patamar”

preciso que seja alguém que, 
diante das incertezas, estu-
de, avalie e busque soluções 
de forma ágil e conectada 
com o futuro.

Passo 5
Outro passo importante 

para escolher o novo líder, 
é observar se ele deixou 
um legado ou foi reconhe-
cido por onde passou. Para 
cada processo de seleção de 
um líder as empresas têm 
que fazer uma pesquisa de 
referências, para entender 
o legado e a história que a 
pessoa já construiu. Obser-
var se teve ciclos sólidos 
na carreira dele, ou se teve 
passagens mais superficiais 
em outras companhias.

Também é interessante 
observar se a pessoa já rever-
teu situações adversas. Se, 
em situações complexas, se 
sobressaiu: a pandemia aju-
dou muito nesse processo. O 
bom líder passa por altos e 
baixos e é nesse caminho que 
ele se forma e constrói sua 
carreira. Porém, uma coisa 
é certa: mesmo seguindo 
com foco na produtividade 
e no resultado, o novo líder 
precisa ser cada vez mais 
humano.

(*) - Especialista em recolocação 
executiva e sócio da OPTME RH, com 

12 anos de experiência no mercado 
de capital humano, já atuou na área 
de comunicação de empresas como 

Siemens, TIM, UNIBANCO 
e AIG Seguros. 

isso que o líder precisa ser 
agregador.

Passo 2
Saber “ler” as pessoas. 

Ter inteligência emocional e 
mais empatia, precisa estar 
no escopo da nova liderança: 
é preciso que o líder conheça 
e reconheça os limites e as 
qualidades da equipe dele, 
que saiba como extrair o que 
de melhor a equipe possa 
oferecer”, explica Marcelo. 
Por isso, é preciso que o 
líder a ser contratado seja 
bom não apenas no serviço/
produto/mercado em que 
atua, mas também com as 
pessoas com quem vai lidar.

Passo 3
Outra característica forte 

do novo líder é ser um exem-
plo, não apenas na área dele, 

mas também uma referência 
para outras áreas com as 
quais ele se relacione. “É 
preciso lembrar que o líder 
é o detentor da cultura da 
empresa. Todos os colabora-
dores precisam, obviamente, 
ter uma relação com a cultu-
ra da empresa, mas o líder é 
o representante e é ele quem 
contamina tanto para o bem 
quanto para o mal todos os 
seus times”, reforça Marcelo.

Passo 4
A tomada de decisão, a 

partir de 2021, naturalmen-
te, vai ser muito mais ágil: o 
novo líder terá que ser ágil, 
atualizado, conectado com 
as tendências do negócio em 
si, do mercado, da cultura da 
empresa em que ele atua. Um 
executor que vai levar seus 
times com ele. Ou seja, é 

ro será de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) com insumos e embalagens personalizadas 
do Divino Fogão. 

De acordo com os especialistas da Guersola Con-
sultoria, trata-se de uma relação ganha-ganha. O 
licenciado atuará com uma marca forte no mercado 
e terá uma taxa diferenciada de delivery no iFood. Já 
o Divino Fogão atingirá mais pessoas que apreciam 
sua gastronomia, mas que não podiam consumi-la por 
estarem fora do raio de atuação. Como hub de negó-
cios, nossa missão é de organizar as informações junto 
a esse ecossistema brasileiro de forma a capacitar e 
facilitar ao licenciado/operador suporte administra-
tivo, treinamentos e validações de processos. 

Normalmente, uma dark kitchen é um espaço onde 
diversos restaurantes podem operar em conjunto, 
cada qual dentro da sua especialidade, porém com o 
único objetivo de realizar entregas online. Segundo 
relatório recente da Euromonitor, as cozinhas invi-
síveis podem criar uma oportunidade de mercado 
de US$ 1 trilhão em todo o mundo até 2030. “Para 
empresas consolidadas no modelo de atendimento 
tradicional, como o Divino Fogão, as dark kitchens 
são uma maneira de ampliar atuação e reduzir custos, 
além de ajudar os parceiros com um ganho extra”, 
finaliza Guersola. 

You Inc Incorporadora e Participações S.A.
Companhia Aberta - Categoria "A"

CNPJ nº 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775
Comunicado ao Mercado

A You Inc Incorporadora e Participações S.A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 12 
da Instrução CVM nº 358, de 03/01/2002, conforme alterada, informa ao mercado em geral e demais inte-
ressados que a acionista Fact Enterprise Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Fact”) 
passou a deter 6,0% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia. A Fact que detinha 969.534 
ações ordinária, representando 3,0% de participação acionária - passou a deter 1.939.068 ações ordinárias, 
correspondendo a 6,0% do capital social total da Companhia em razão da conclusão, na presente data, de 
determinada transação celebrada com outros acionistas envolvendo a compra e venda de ações ordinárias 
de emissão da Companhia. A aquisição das ações pela Fact foi realizada exclusivamente para fins de inves-
timento, e não altera a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia, inexistindo (i) 
quaisquer outros valores mobiliários e/ou instrumentos derivativos, relacionados ou referenciados em ações 
de emissão da Companhia detidos, direta ou indiretamente pela Fact e (ii) qualquer acordo ou contrato 
regulando o direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia em que 
Fact seja parte. A Companhia reitera o seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral 
informados acerca de qualquer outro assunto de interesse do mercado. São Paulo, 16 de outubro de 2020.

David Leon Rubinsohn - Diretor de Relação com Investidores.
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 17 a 19 de outubro de 20206

Seja para organizar o estoque, pensar em promoções ou 
trabalhar com ações de divulgação, é preciso planeja-
mento cuidadoso que garanta bons resultados e evite 

erros que desgastem a marca. Além de todos os pequenos 
detalhes, a edição de 2020 traz mais uma complicador: a 
pandemia da Covid-19. 

Para Reginaldo Stocco, CEO da vhsys, empresa que for-
nece sistema de gestão empresarial na nuvem, o momento 
pode ser a grande oportunidade para os lojistas, já que os 
consumidores estarão muito mais dispostos a comprar 
produtos pela internet e a navegar por horas para caçar 
as melhores promoções. Uma boa oportunidade para lojas 
recuperarem parte do prejuízo e um desafio para quem não 
estava habituado a vender online.

"Neste ano os brasileiros estão fazendo mais compras 
online, o que dará um gás no faturamento. Mas quando 
falamos em micro e pequenos negócios, precisamos pensar 
que as equipes geralmente são mais enxutas, a estrutura 
é menor e fica mais difícil pensar em pequenos detalhes, 
tudo ao mesmo tempo. Por isso, é bom seguir algumas 
regras para aproveitar todos os benefícios que o evento 
traz", aconselha.

De acordo com Stocco, algumas das principais dicas para 
vender de forma organizada são: analisar e organizar esto-
que, definir frete e entrega, organizar o uso de redes sociais 
para venda, criar promoções, definir formas de pagamento, 
mensurar resultados e utilizar software de gestão. 

"É necessário pensar na infraestrutura física e virtual para 
receber tanta demanda. Quem vende por e-commerce sabe 
que sites podem ficar lentos durante um pico de acesso, 
o que prejudica a experiência do consumidor. Portanto, 
não deixe sua página muito pesada e procure montá-la da 
forma mais simples possível", diz.

Na avalanche de promoções trazidas pelas gigantes do varejo durante a Black Friday, os micro e pequenos negócios têm que ser audaciosos 
para aproveitar um dos maiores eventos de liquidação do comércio, que este ano ocorre no dia 27 de novembro.

é preciSo planejaMento cuidadoSo

Pixabay

A ideia é fazer promoções interessantes com os produtos 
mais desejados pelos clientes, mas a Black Friday é tam-
bém a melhor oportunidade para vender aqueles itens que 
não têm muito giro e estão parados na sua loja. E atenção: 
certifique-se de que o produto que você quer oferecer 
tem boa quantidade no estoque. Diversas lojas colocam o 
produto para a venda e depois alegam não poder entregar. 
Planejamento é sempre o ideal, mais do que o preço.

2preço e promoção - Estude a porcentagem dos 
descontos que serão oferecidos. Analise a margem de lucro 
e negocie parcerias com os fornecedores. Em uma data em 
que as vendas crescem fora da curva, é preciso ter controle 
de seus custos para saber se vale a pena oferecer aquele 
desconto. Se você trabalha com margens apertadas, avalie 
os prós e contras antes de participar da Black Friday. Caso 
não possa diminuir preços, pense em promoções, como 
parcelamentos sem juros, compre um, leve dois ou brindes.

3Formas de pagamento e frete - Não fique refém 
de uma única solução para os possíveis problemas de frete, 
pagamento e entrega. Saiba contornar imprevistos tendo 
mais de uma máquina de cartão ou computadores, por 
exemplo. Outra dica é ter mais de uma transportadora para 
fazer entregas fracionadas.

4navegabilidade - Melhore a experiência do cliente. 
Especialmente em um e-commerce, é comum que sites 
fiquem lentos durante um pico de acesso, o que prejudica a 
experiência do consumidor. Portanto, não deixe sua página 
muito pesada e procure montá-la da forma mais simples 
possível. Contrate softwares ERPs, como o da vhsys, pois 
eles já vêm com as lojas virtuais nativas, com temas pron-
tos, facilitando a montagem da loja, sem a necessidade de 
contratar terceiros para o layout.

5pós-venda e mensuração de resultados - Depois 
de efetuar a venda, não esqueça de acompanhar o cliente 
no pós-venda. Aproveite para entrar em contato, seja por 
telefone ou email, e pergunte se o produto chegou cor-
retamente, se o consumidor teve algum problema ou até 
mesmo ofereça cupons de desconto para uma nova compra. 

A Black Friday pode ser um bom evento para vender mais, 
mas pode servir também para fidelizar clientes e conquistar 
novos consumidores. Além disso, analise se o evento foi 
benéfico para o seu caixa. Isso ajuda a ter mais controle não 
somente na Black Friday, mas em outros grandes momentos 
do comércio, como Natal e Dia das Mães.

Para ajudar os pequenos negócios, a vhsys também fará 
uma série de lives para ensinar sobre criação de campanhas 
de venda, promoções, criação de lojas virtuais, planejamento 
de estoque, entre outros assuntos. As inscrições podem ser 
feitas em: (https://materiais.vhsys.com.br/juntoseconecta-
dosaovivo). Além disso, a empresa está oferecendo 50% 
de desconto no plano anual do software de gestão. Com 
isso, os clientes podem abrir sua loja online gratuitamente, 
sem limite de quantidade de itens para venda, com layouts 
prontos e configurados.
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5 dicaS para oS Micro e pequenoS 
negócioS ganhareM dinheiro

Veja  cinco dicas de como o micro e pequeno negócio 
pode se preparar para a Black Friday 2020: 

1infraestrutura e estoque (físico ou virtual) - Se 
você tem loja física ou virtual, é necessário pensar na infra-
estrutura para receber tanta demanda. Utilize softwares ERP 
para fazer o gerenciamento, treine os vendedores, organize 
o estoque para saber exatamente quais produtos receberão 
descontos, tudo para não prejudicar seu caixa no final da 
ação. Para isso, faça um levantamento do que há em estoque 
e defina o que precisa ser vendido mais rapidamente. 
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Pandemia: como ficam 
os cálculos de férias, 
13º e outros temas

Quanto maior o 
tempo de suspensão 
do contrato de 
trabalho, haverá 
menos dinheiro no 
final do ano

Para que a economia 
brasileira não sofra 
demasiadamente 

por conta da pandemia 
do novo Coronavírus, o 
Governo Federal adotou 
diversas medidas e den-
tre elas a criação da MP 
936/20, posteriormente 
convertida na Lei 14.020, 
que permite a suspensão 
dos contratos de trabalho 
e, também, a redução das 
jornadas e salários.

O objetivo maior do 
Governo sempre foi o de 
diminuir o número de 
demissões com decisões 
que menos impactassem 
nos direitos trabalhistas 
vigentes. Assim, para o 
cálculo das férias e do 13º 
salário o empregado preci-
sará trabalhar, ao menos, 
15 dias para que o mês seja 
computado. Nesse sentido, 
se o empregado trabalhou 
menos de 15 dias, não se 
computará para o cálculo 
do 13º salário e do período 
aquisitivo das férias.

Com referência à redução 
da jornada de trabalho e do 
salário, deve-se analisar a 
porcentagem da redução, 
uma vez que a lei permite 
a redução proporcional de 
25%, 50% e 70%, conforme 
a faixa salarial do emprega-
do para o enquadramento. 
Com relação ao FGTS, essa 
verba foi a mais afetada em 
virtude da redução salarial, 
decorrente da redução de 
jornada. 

Assim, o FGTS tem que 
ser recolhido sobre o valor 
reduzido, nunca sobre a 
ajuda complementar paga 
pelo Governo.

É preciso esclarecer que 
não haverá recolhimento 
do FGTS para a suspensão 
do contrato de trabalho, 
com algumas exceções 
não aplicadas, a maioria 
dos trabalhadores, como 
no caso do serviço mili-
tar, no qual o contrato de 
trabalho fica suspenso, 
porém o empregador de-
verá continuar recolhendo 
o FGTS durante o período 
do afastamento.

Na mesma esteira o 
INSS segue o mesmo en-
tendimento. Se a empresa 
suspender o contrato de 
trabalho do empregado, 
não precisará recolher o 
INSS, logo para o traba-
lhador não ser afetado por 
essa medida é importante 
continuar recolhendo. 
Na redução de jornada 
e salário, o INSS será 
recolhido sobre o salário 
reduzido, sem a ajuda do 
valor complementar pago 
pelo Governo, portanto, é 
importante o empregado 
continuar recolhendo a 
diferença para não ser 
prejudicado quando da sua 
aposentadoria.

Portanto, quanto maior 
o tempo de suspensão do 
contrato de trabalho, have-
rá menos dinheiro no final 
do ano, pois a suspensão do 
contrato garante apenas o 
emprego, mas não o salário 
integral, logo, o empregado 
ficará com os bolsos mais 
vazios.

(*) - São advogados, especialistas 
em relações do trabalho, sócios do 

Almeida Barros Advogados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

cidades do interior. Além 
disso, o fato do idioma 
ser o mesmo e as seme-
lhanças culturais, tornam 
o pequeno país um lugar 
muito atrativo para quem 
já perdeu a esperança no 
Brasil e sonha com uma 
vida melhor.

De acordo com dados 
do Serviço de Estrangei-
ros e Fronteiras (SEF) de 
Portugal, os brasileiros 
correspondem à maior 
comunidade estrangeira 
em solo lusitano. Eles 
representam 20,3% do 
total de 421.711 imigran-
tes que vivem no país. 
Portanto, há pouco mais 
de 85 mil cidadãos bra-
sileiros legalizados. Esse 
número, por sua vez, não 
considera quem possui 
cidadania portuguesa ou 
nacionalidade de outro 
país da Europa.

No entanto, este não 
é um processo fácil. É 
necessário o suporte 
de uma agência de em-
pregos especializada 
em estrangeiros para 
que todo o trâmite de 
imigração seja feito de 
forma tranquila e sem 
transtornos, como orien-
ta o CEO da Relations 
& Solutions Enterprise 
(RSE), Bruno Ferreira: 
“Vou contar uma situa-
ção que aconteceu com 
um casal oriundo de São 
Paulo. Eles chegaram 
em Portugal com visto 
de turistas, com valida-
de apenas para 90 dias. 
Enfrentaram imensas 

Os brasileiros correspondem à maior 
comunidade estrangeira em solo lusitano.
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Quer morar em Portugal? 
Vá com um emprego certo

Em busca de qualidade de vida, segurança e melhores condições financeiras, muitos brasileiros estão 
procurando emprego em Portugal

brasileiro, que antes de 
embarcar tomou todos 
os cuidados necessá-
rios. “A empresa prestou 
atendimento em todos os 
trâmites legais da viagem 
deles, desde a orienta-
ção para conseguir os 
documentos exigidos na 
legislação portuguesa, 
dando inclusive apoio a 
encontrar um alojamento 
e ajuda para encontrar o 
emprego que eles neces-
sitavam”, explica. Assim, 
através de equipes espe-
cializadas, Bruno destaca 
que o apoio da agência 
foi primordial para este 
casal encontrar o melhor 
caminho para chegar 
em Portugal com o pé 
direito.

“Procure emprego atra-
vés de profissionais que 
sabem onde estão as 
vagas nas melhores em-
presas, saibam onde es-
tão os melhores imóveis 
com valores acessíveis, 
os documentos neces-
sários para ter o visto 
permanente de moradia. 
Tudo isso vai facilitar a 
vida e assim poderá sair 
de seu país de origem 
sem preocupações”. Os 
dois exemplos citados 
acima mostram o desafio 
de quem deseja iniciar a 
vida em Portugal. “Certa-
mente um é mais fácil do 
que o outro, basta saber 
fazer a melhor opção e 
se preparar antes, assim 
certamente os sonhos e 
as conquistas em terras 
lusitanas serão alcança-
dos mais rapidamente”, 
finaliza Bruno Ferreira. 
Fonte: MF Press Global.

dificuldades desde que 
chegaram em Portugal. 

Foi muito difícil ar-
rumar um emprego na 
área que eles desejam e 
ainda por cima faltavam 
documentos para a es-
tadia deles pudesse ser 
regularizada. Com a falta 
desses documentos, as 
empresas dificilmente 
abrem as portas e eles 
tiveram que optar por um 
trabalho que não era o que 
queriam. Infelizmente 
muitas empresas se apro-
veitam dessa situação e 
oferecem baixos salários 
para esses profissionais”. 

Outro desafio encon-
trado, lembra Bruno, é a 
dificuldade de acesso ao 
sistema de saúde: “Sem-
pre que ficavam doentes 
tinham que ir ao hospital 
e pagar taxas caríssimas 
para serem atendidos. 
Muitas vezes acabavam 
ficando doentes e nem 
iam mais ao médico, 

pois sabiam o que podia 
acontecer”. Além disso, 
outros desafios foram 
encontrados em ativida-
des rotineiras e simples, 
como abrir conta em 
banco, solicitar crédito 
ou encontrar moradia.

“É muito difícil para 
quem chega em Portugal 
sem as devidas instru-
ções o aluguel de um 
imóvel. No caso deste 
casal, por exemplo, tive 
que ser fiador deles para 
que conseguissem alugar 
um apartamento”. Hoje, 
dois anos após a chegada 
em Portugal, o casal já 
conseguiu a documen-
tação necessária para 
viver na Europa, mas se 
arrepende de ter feito a 
viagem ser um suporte 
de uma empresa especia-
lizada em fornecer esta 
consultoria.

Por outro lado, Bruno 
Ferreira conta a histó-
ria de um outro casal 


