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A computação em nuvem tem sido o novo normal para as empresas há 
alguns anos, e trouxe três conceitos principais em relação à construção 
e ao design de sua infraestrutura.  Por sua vez, esses conceitos podem 
ajudar as companhias a entender seu nível de maturidade e preparação 
para esse ambiente. Vejamos esses três conceitos. A migração para 
o ambiente em nuvem é uma transição, não um movimento abrupto. 
Para uma organização, nuvem híbrida é o ambiente com cargas de 
trabalho físicas, virtuais e em nuvem.   

Governança em nuvem e excelência operacional

Poucos fatores são tão decisivos no mundo dos negócios quanto a 
competência de vendas, muitos afirmam, inclusive, ser o fator núme-
ro um ou pré-requisito de empresas de sucesso. Quando se fala do 
universo de pequenas e médias empresas, isso se torna ainda mais 
crítico. A falta de foco na área comercial se torna uma receita, quase 
que certeira, para a falência. A tendência é que esse cenário se torne 
cada vez mais crítico e competitivo, fato que será bom para alguns e 
catastrófico para outros. Saber vender de forma tática, profissional 
e ética não pode mais ser considerado algo secundário, ou um luxo, 
mas nesse sentido fica a pergunta: você realmente sabe vender?   

Aumentar a conversão em vendas

Antigamente, enviar dinheiro para o exterior era uma tarefa comple-
tamente burocrática e restrita às pessoas com maior poder aquisitivo. 
Isso porque, tratava-se de uma operação com alto custo e que exigia 
uma série de comprovações e outros conhecimentos que a maioria da 
população não tinha acesso. No entanto, com o passar dos anos este 
cenário mudou e as transações financeiras internacionais hoje fazem 
parte do dia a dia de milhares de brasileiros.   

Envio de dinheiro ao exterior
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Negócios em Pauta

Guaraná Indígena 
Com o apoio do Ministerio da Agricultura, a Terra In-

dígena Andirá-Marau, localizada nas divisas dos estados 
do Amazonas e do Pará, conquistou a primeira Indicação 
Geográfica de origem concedida a um povo indígena, em 
razão de dois produtos nativos: o waraná (guaraná nativo) 
e o pão de waraná (bastão de guaraná). O INPI acaba de 
reconhecer a Terra Indígena Andirá-Marau, na espécie 
Denominação de Origem. O waraná, como é chamado pelos 
Sateré-Mawé, apresenta características únicas devido ao 
bioma local e o “saber-fazer” do povo indígena com seu 
modo próprio de cultivo e obtenção do produto.    Leia 
a coluna completa na página 3
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News@TI

Assédio digital é tema de evento da 
Kaspersky desta sexta-feira

@Hoje, às 14h, a empresa de cibersegurança Kaspersky 
reunirá especialistas para discutir o avanço dos casos 

de assédio pelo uso de tecnologia, como programas de 
espionagem. Intitulado "Stalkerware - quando o abuso se 
torna digital”, o evento terá a participação de profissionais 
especializados em prevenção de espionagem digital e com-
bate ao abuso com a ajuda da tecnologia, e também contará 
com Lindsey Metselaar, criadora e apresentadora do podcast 
"We Met at Acme" (ou “Nós nos Conhecemos no Acme), 
que aborda relacionamentos entre jovens. Stalkerware é um 
programa disponível comercialmente e que permite vigiar o 
dispositivo de um usuário sem seu consentimento ou noti-
ficação. É uma maneira pela qual a tecnologia pode ser mal 
utilizada para assédio, perseguição, abuso e até violência 
online e offline (https://kas.pr/stalkerware-digitalabuse).  

 Leia a coluna  completa na página 2
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A necessidade de isolamento 
social e redução de atividades 
presenciais acelerou o processo 
de transformação digital durante 
a pandemia.

Em junho, mais de 8,7 milhões de brasileiros 
ainda trabalhavam de forma remota, de 

acordo com pesquisa do IBGE. No Itaú Uni-
banco, três quartos das contas abertas nos 
últimos dois meses foram via aplicativo. Entre 
os clientes do Banco do Brasil, as transações 
feitas pelo app tiveram um salto de 76%. 

As vendas realizadas por comércio eletrônico 
aumentaram 145% no primeiro semestre de 
2020, no comparativo com o mesmo período 
de 2019, segundo o estudo “E-commerce na 
Pandemia”, da Nuvemshop. E nem mesmo a 
descoberta de uma vacina fará a sociedade 
voltar ao que era antes: o novo normal já é 
digital. Mas assim como os trabalhadores, 
estudantes e empresas de todas as áreas, os 
criminosos do mundo físico também migraram 
e se adaptaram ao ambiente virtual. 

"O cuidado com a segurança se faz mais 
necessário do que nunca e passou a ser a pre-
ocupação número um de empresas no mundo 
todo", alerta o superintendente de Engenharia 
de Produtos da Tecnobank, Isaac Ferreira. 
Com a entrada exponencial de novos usuários 
no mundo digital, a Federação Brasileira dos 
Bancos (Febraban), informou que as institui-
ções financeiras registraram em torno de 70% 
de aumento nas tentativas de fraudes digitais.

"Há muito tempo, os cibercriminosos desco-
briram maneiras de decifrar senhas, contorná-
-las ou enganar as pessoas para que forneçam 
seus dados de acesso", alerta Ferreira. Além 
disso, um usuário de internet tem que memori-
zar, em média, senhas para 92 contas, segundo 
levantamento da Dashlane. Para facilitar a 
memorização, as pessoas tendem a reutilizar 
o mesmo código em várias contas. Já cientes 
desse erro, os hackers o utilizam para colher 
seus lucros. 

Se um invasor descobrir a senha para uma 
das contas, pode colocar as mãos nos dados 

Reconhecimento facial é novo 
normal na segurança digital

de acesso de internet banking da vítima, por 
exemplo. Novos recursos para autenticação 
surgiram nos últimos anos, como autenticação 
de dois fatores e cadastramento de equipa-
mentos físicos para liberação em outros ca-
nais. "Em função do momento atual, soluções 
para encriptação de senhas de várias contas 
em um único lugar e uso da biometria facial 
são alternativas com maior aceitação, tanto 
por empresas do setor financeiro quanto por 
usuários convencionais", garante Ferreira.

Como se não bastasse, a busca por medidas 
para frear o contágio da Covid-19 acelerou 
a necessidade de ferramentas tecnológicas 
inteligentes, que não exigem contato físico 
para a autenticação ou a identificação - o que 
também exclui a verificação biométrica por 
meio de reconhecimento da digital. O fato de 
digitar ou encostar o dedo no mesmo disposi-
tivo que outras pessoas não é nada higiênico 
e pode, inclusive, ser um meio transmissor 
de doenças, como a Covid-19.

Por tudo isso, o cenário pós-pandemia 
mostra-se altamente favorável ao avanço do 
reconhecimento facial - um recurso baseado 
em algoritmos responsáveis pelo cruzamento 
de dados e detecção de padrões para garantir 
que o rosto detectado é de determinada pes-
soa. E o mercado já se movimentava a favor 
da migração para essas soluções. 

Em estudos realizados pela Mastercard, 
em conjunto com a Universidade de Oxford, 

afirmam que 93% das pessoas prefere usar 
biometria em vez de senhas e 92% dos bancos 
do mundo têm a intenção de adotar esse tipo 
de solução. Um relatório da Capgemini tam-
bém mostra que 44% dos espanhóis preferem 
autenticação de reconhecimento facial para 
bancos, pagamentos e aeroportos para evitar 
a contaminação com o novo Coronavírus.

Um mapeamento da Surfshark revela que 
98 países já usam o reconhecimento facial 
em algum tipo de vigilância pública. A tec-
nologia também passou a ser utilizada em 
escolas, espaços comerciais, condomínios, 
instituições financeiras, hospitais, planos de 
saúde e poder judiciário. O Departamento 
de Segurança Interna dos EUA estima que 
o reconhecimento facial examinará 97% dos 
passageiros de companhias aéreas até 2023. 

A expectativa é que esse mercado, esti-
mado em US$ 3,2 bilhões em 2019, alcance 
US$ 7 bilhões em 2024, segundo a Market-
sandMarkets. A validação biométrica com 
reconhecimento facial e confirmação de 
dados é a aposta da Tecnobank para dar 
mais segurança às operações online. A em-
presa lançou no Brasil um hub de soluções 
antifraude com assinatura eletrônica, vali-
dação documental e reconhecimento facial, 
chamado VerifiKey. 

A plataforma transforma a selfie em um 
hash biométrico no processo de onbor-
ding (processo de cadastro, formalização 
e aprovação digital do cliente), valida em 
bases oficiais e compara o hash com outro 
gerado no instante da assinatura  com maior 
segurança e agilidade. Ferreira explica que, 
em menos de 6 segundos, é possível se ter a 
confirmação sobre quem é a pessoa que está 
fazendo determinada transação ou assinando 
determinado documento. 

A respeito da segurança do reconhecimen-
to facial, Ferreira garante que, atualmente, 
é a melhor opção do mercado. Mas alerta: 
“as tecnologias se mostram eficazes até que 
alguém aprenda a burlar. Então, é preciso 
evoluir os algoritmos constantemente".

Fonte e mais informações: 
(https://tecnobank.com.br/).
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volta às aulas
A prefeitura de São Paulo anunciou 

ontem (22) que as turmas de ensino 
médio retomarão as aulas presen-
ciais a partir do dia 3 de novembro. 
Para estudantes do ensino infantil e 
fundamental, serão mantidas apenas 
atividades extracurriculares. Os alunos 
serão submetidos a uma prova que 
objetiva aferir o que assimilaram de 
conteúdo durante as aulas remotas. 
Serão chamados para dentro da sala de 
aula apenas os professores que já estão 
imunizados, de acordo com os testes 
realizados no censo escolar.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/cinco-capitulos-para-transformar-o-pitch-em-um-roteiro-de-sucesso-e-garantir-investimento/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-10-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/sociedade-dos-mentirosos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/passos-importantes-que-podem-ajudar-a-empresa-a-aumentar-a-conversao-em-vendas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/governanca-em-nuvem-e-excelencia-operacional-o-que-isso-quer-dizer/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/fintechs-reduzem-os-custos-e-facilitam-o-envio-de-dinheiro-ao-exterior/
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Coluna do Heródoto

Ninguém ousa dizer 
que o político foi 
flagrado com um 
monte de dinheiro nas 
nádegas. 

Afinal em qualquer 
época, sob mesma 
temperatura e pres-

são, ele é poderoso, bem 
relacionado e pode revidar 
através de leis especialmen-
te redigidas para proteger 
o andar de cima. Por isso 
notícias desairosas que 
contam as malandragens e 
assaltos ao cofre público são 
propagadas boca a boca. É 
mais seguro. 

Não há prova material e 
uma vez pego com a boca 
na botija, recorre-se a uma 
instituição nacional que 
é a negação até o último 
suspiro. Atacar a elite do-
minante não está ao alcance 
do populacho espalhado 
pelas áreas rurais, recorta-
das em grandes latifúndios 
monocultores, e sem acesso 
a qualquer outro meio de 
comunicação. 

Por isso, debates políticos 
estão confinados nas cida-
des, especialmente na capi-
tal do país, que concentra 
todo o poder. Não há como 
comprovar as notícias que 
circulam sobre os bastido-
res do governo e por  isso 
o que resta é recorrer a um 
veículo de comunicação e 
aproveitar a liberdade de 
expressão garantida pela 
constituição do pais, que 
aboliu a censura prévia. 

As melhores cabeças da 
nação ousam se organizar 
em torno de um jornal que 
aceita todo tipo de notícia. 
A  elite intelectual considera 
que publicar é preciso, che-
car não é preciso. Sabem 
que as mentiras publicadas 
são uma forma de refrear a 
ânsia de deputados e sena-
dores de controlar o Estado. 

As publicações periódicas 
e contundentes tomam con-
torno de verdade. O jornal 
por sua vez é desacreditado 
pelo status quo e trans-
formado apenas em um 
pasquim identificado como 
o humorismo e a falta de 
compromisso com os fatos. 
Ou seja não ameaça nem a 
reputação, nem o poder dos 
que controlam o governo. As 
fake news se tornam mais 
perigosas quando outros 

veículos de comunicação 
entendem ser verdade o que 
é publicado e replicam em 
outras cidades. 

Uma coisa é usar a inter-
net e outra uma plataforma 
de tinta e papel. A difusão 
via web deu uma nova 
dimensão para o comparti-
lhamento de fake news com 
o apoio da imagem e áudio. 
Algoritimos e aplicativos 
corroboram a divulgação 
de notícias que parecem ser 
verdadeiras, mas não são. 
Os recursos da inteligência 
artificial potencializam a 
capacidade de enganar o 
receptor/compartilhador do 
que entende ser verdade. 

Com uma plataforma de 
tinta e papel o alcance é li-
mitado. É necessário juntar 
um grupo, fazer reuniões 
de pauta, registrar o que 
foi acertado em uma ata, e 
avaliar quanto se tem em 
caixa para publicar uma 
edição do jornal. Com o 
preço do papel, da gráfica, 
da distribuição mão a mão o 
grupo consegue bancar ape-
nas duas edições semanais, 
as terças e sextas. 

A Marmota Fluminense se 
auto elogia logo na primeira 
página com um poema “Nas 
vistas desta MARMOTA, Há 
de ter sempre o leitor, Com 
singeleza e verdade, Tudo 
o que houver de melhor”. 
As cabeças mais ilumina-
das do Império Brasileiro 
participam da Sociedade 
Petalógica. Ou Sociedade 
da Mentira. Ninguém pode 
reclamar que eles não avi-
sam que o que publicam não 
tem verificação, checagem, 
nem responde a pergunta 
fatal contra uma fake news: 
Será que é verdade? 

A Marmota é quase uma 
brincadeira com a parti-
cipação, entre outros, do 
Machado de Assis, Quinti-
no Bocaiuva,  Eusébio de 
Queirós, Joaquim Manoel de 
Macedo e outros. Nessa épo-
ca já se sabe que não existe 
almoço grátis, nem jornal, 
por isso a cândida Marmota 
Fluminense aceita assinatu-
ras e vende os exemplares 
nas ruas do Rio de Janeiro, 
a capital do Brasil. 

É preciso pagar para ler 
as petas e se deliciar com 
elas. Diabruras da Marmota. 

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News em multiplataforma.

Heródoto Barbeiro (*)
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Cidades inteligentes e 
cidadãos inteligentes

Cícero Manoel Bezerra (*)

A sociedade contemporânea pres-
supõe um novo modo de vida. 
Se analisarmos como se vivia no 

Brasil há cinquenta anos, percebe-se 
a grande diferença no cotidiano das 
pessoas. O antigo despertador que era 
muito estridente ao tocar, era preciso 
se acostumar com o som do “tic-tac” 
mecânico; o avanço analógico não era 
uma realidade, ainda não se pensava 
no relógio digital silencioso e sempre 
presente em todos dispositivos de 
mobilidades atuais.

O dia começava com o café de manhã, 
feito com o coador de pano; a manhã 
já iniciava com o rádio ligado, já que a 
televisão só entrava no ar mais tarde, 
e raramente dava notícias. Para ouvir 
informação, a única alternativa era o 
uso das ondas curtas, para sintonizar 
emissoras maiores de São Paulo ou Rio 
de Janeiro, que tinham grande alcance. 
O FM só existia no exterior, com som 
de melhor qualidade, mas esta frequ-
ência não era usada comercialmente 
no Brasil. Para ouvir música, só atra-
vés de radiolas ou toca discos de vinil; 
gravadores, só os de rolo, que eram 
raríssimos e caros.

No trabalho, os principais instru-
mentos eram a máquina de escrever, 
a calculadora mecânica, papel carbono 
para cópias e arquivos em pastas que 
eram guardadas em armários metálicos; 
os telefones não faziam interurbanos 
diretamente, era necessário ligar para 
a central telefônica e agendar um 
horário para a ligação, que era muito 
cara. Pouca gente tinha telefone, que 
também era caro, e tinha até que ser 
declarado no imposto de renda.

A televisão só teria cor a partir de 
1972, e com aparelhos muito mais caros. 
Por isso, era comum o uso deste plástico 
de três cores colado na tela, nos anos 
1960. E ver televisão era trabalhoso, 

Atualmente, na sociedade da infor-
mação, novas formas de pensar, de 
agir e de comunicar-se são introdu-
zidas como hábitos corriqueiros, são 
inúmeras as formas de adquirir conhe-
cimento, como também são diversas 
as ferramentas que propiciam essa 
aquisição. As escolas, são, em geral, 
apontadas como uma das principais 
alternativas para formação e desen-
volvimento de cidadãos para que eles 
atendam às demandas da sociedade 
contemporânea.

O modo de vida rústico e elementar 
foi substituído pela dinâmica da tecno-
logia, a rapidez e velocidade do nosso 
tempo. Será que somos melhores? Cabe 
ao ser humano responder de maneira 
positiva às perspectivas atuais. Não 
podemos perder a sensibilidade para 
com o próximo, devemos nos empe-
nhar de tal maneira que não deixemos 
com que a tecnologia nos padronize 
de forma automática, responder sem 
pensar, conversar sem interagir com 
as pessoas.

(*) É coordenador da área de Humanidades do 
Centro Universitário Internacional Uninter.

Smart cities (cidades inteligentes) são sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, 
serviços e alternativas para potencializar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos. Fazem uso da tecnologia em seu processo de planejamento com a participação das pessoas

primeiro precisava esquentar e a todo 
momento havia um problema com o 
horizontal ou o vertical da sintonia. Era 
preciso se levantar e ir até o aparelho 
ajustar o botão.

Com poucos telefones, o jeito era 
mandar cartas. Era preciso levar ao 
correio, comprar os selos e postar. 
A resposta poderia levar meses, de-
pendendo da distância, e na maioria 
das cidades, não havia carteiro. Tudo 
era resolvido na agência e as cartas 
eram uma das principais formas de 
comunicação.

News@TI 

Guiabolso permite transferências 
instantâneas e gratuitas para empresas

@Em mais um movimento de antecipação ao Pix e com o objetivo 
de facilitar o dia a dia das pessoas e de empresas, o Guiabolso, 

agora, disponibiliza transferências gratuitas e instantâneas de pessoa 
física para pessoa jurídica, mesmo que esta última não seja usuária do 
aplicativo. A novidade começou a valer no dia 20 de outubro, para os 
mais de seis milhões de usuários da plataforma de soluções financeiras. 
“O serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é válido 
para uma enorme gama de bancos”, conta Gregorio Kelner, gerente de 
transações da fintech. No fim de agosto deste ano, em uma iniciativa 
inédita no mercado, o Guiabolso passou a disponibilizar no aplicativo 
o serviço de transferências instantâneas e gratuitas. A funcionalidade 
estava disponível apenas para operações de pessoa física para pessoa 
física, mas foi ampliada agora.

Mercado Eletrônico é eleito uma das 150 
melhores empresas para trabalhar

@O Mercado Eletrônico, líder em soluções para e-commerce B2B 
na América Latina, foi eleito uma das 150 melhores empresas 

para trabalhar no Brasil em 2020, segundo pesquisa realizada pelo 
Great Place to Work (GPTW). A empresa conquistou a 29ª posição, 
na categoria “médias empresas multinacionais”, e alcançou o índice 
de 90% de satisfação entre seus colaboradores. A premiação foi 
anunciada de forma virtual na noite desta segunda-feira (19). Em 
junho, a empresa também já tinha conquistado a 13ª posição no 
ranking do GPTW Mulher. O prêmio reflete um dos principais pilares 
do ME: “Pessoas em Primeiro Lugar”. Este ano, o desafio foi ainda 
maior, pois a empresa precisou encontrar maneiras de manter seus 
colaboradores próximos, produtivos, bem atendidos e seguros em 
meio à pandemia da Covid-19. Para alcançar esse objetivo, o ME 
optou por um olhar individual e buscou oferecer suporte para cada 
colaborador de maneira personalizada (me.com.br).

Ransomware confirma a importância de 
proteger o Microsoft Office 365

@Mais da metade de todas as empresas no mundo empregam o 
Microsoft Office 365 para o trabalho em equipe, comunicação por 

e-mail e produção e retenção de documentos. Essa maciça presença 
global do produto faz com que o novo Relatório de Defesa Digital 
(Digital Defense Report), publicado recentemente, tenha que ser 
analisado com toda a atenção. Dentre vários pontos, o levantamento 
destaca a crescente sofisticação dos criminosos, que transferiram 
sua infraestrutura para a nuvem e desenvolveram novas e criativas 

técnicas para percorrer a internet em busca de sistemas vulneráveis 
para a execução de ataques de ransomware (https://bit.ly/3jfi0mJ).

Engenharia de Produção da UFSCar realiza 
seleção para mestrado

@O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 
(PPGEP-So) do Campus Sorocaba da Universidade Federal 

de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas, até o dia 29 
de janeiro, na seleção de estudantes para o mestrado acadêmico, 
com início no primeiro semestre de 2021. O PPGEP-So, com área 
de concentração em Gestão de Operações, tem por objetivo formar 
pesquisadores que possam atuar em subáreas de pesquisas associa-
das ao planejamento, implementação, controle e aperfeiçoamento 
de sistemas produtivos em sentido amplo. Podem participar do 
processo seletivo candidatos portadores de diplomas de graduação 
de instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo Ministério da 
Educação (MEC) ou, provisoriamente, de certificado ou documento 
equivalente. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por 
e-mail, conforme instruções do edital, disponível em www.ppgeps.
ufscar.br/estude-no-ppgep-so.

Três empresas que ganharam destaque em 
seus setores durante a pandemia

@2020 tem sido um ano desafiador para empreendedores de todo 
o país. Isso porque, desde março, passamos por uma pandemia 

que devastou o Brasil, levou milhares de pessoas de seus familiares 
e amigos e fez com que muitas empresas, infelizmente, fechassem 
suas portas e tivessem que demitir seus colaboradores. Porém, como 
todo bom brasileiro, temos visto empresários lutando e apostando em 
criatividade e digitalização de seus serviços ou produtos para ganhar 
um novo fôlego e retomar suas operações, impactando positivamente 
a economia local, gerando novas vagas de empregos e também contri-
buindo para o crescimento e retomada do país. Listamos abaixo três 
empresas que têm se destacado em diferentes setores brasileiros: 
Automotivo: A Olho no Carro é uma autotech que oferece segurança 
para transações de compra de veículos. O primeiro aplicativo web de 
consultas veiculares do país, analisa em poucos segundos, mais de 
dez variáveis e tem apresentado 15% de crescimento de fevereiro a 
maio de 2020. E-commerce: A Amazon o maior player do mundo em 
serviços de vendas online. Durante a pandemia a empresa passou 
por um crescimento de US$ 401,1 bilhões, justamente no momento 
em que ninguém podia sair de casa e o consumo ficou concentrado 
no mundo digital. Jogos Online: A Tencent é uma das maiores em-
presas chinesas de tecnologias e games que alcançou US$ 93 bilhões 
devido a um aumento de 31% na receita de jogos online no primeiro 
trimestre de 2020.

ricardosouza@netjen.com.br
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"Atualmente, na sociedade 
da informação, novas 
formas de pensar, de agir 
e de comunicar-se são 
introduzidas como hábitos 
corriqueiros, são inúmeras 
as formas de adquirir 
conhecimento, como 
também são diversas as 
ferramentas que propiciam 
essa aquisição."

BRLink  e AWS promovem webinar 
gratuito de re:Think Windows Workloads

Se um dos seus interesses é 
aprender como obter até 442% 
de retorno sobre o investimento 
(ROI) para a sua empresa, você 
não pode deixar de participar do 
webinar gratuito sobre Windows 
Workloads na AWS que será 
promovido, nesta quarta-feira 
(28), pela BRLink  - empresa de 
tecnologia com foco em soluções 
de Cloud, Data & Analytics, 
Inteligência Artificial e Machine 
Learning. 

No evento digital, os especia-
listas Andressa Arantes, Partner 
Development Specialist Microsoft 
on AWS Latin America, e Paulo 
Lima, Project Delivery Manager 
da BRLink, apresentarão todos 
os fatores que precisam ser 
considerados para os workloads 
windows na AWS.

Segundo os dados disponibili-
zados pela própria Amazon Web 

Services, desde 2015, o número 
de clientes empresariais que 
executam cargas de trabalho do 
Windows na AWS, cresceu cinco 
vezes. A empresa também é a 
única que possui o sistema de 
arquivos nativos do Windows to-
talmente gerenciado disponível 
na nuvem por meio do FSx for 
Windows File Server.

Voltado para CIO’s, diretores, 
gerentes, cientistas de dados, 
desenvolvedores e coordenado-
res de TI, o webinar acontecerá 
gratuitamente no dia 28 de 
outubro, às 18h, e mostrará aos 
participantes como planejar uma 
jornada para a nuvem AWS com 
workloads Windows de modo 
descomplicado.

As inscrições já estão abertas 
e podem ser realizadas pelo link: 
https://materiais.brlink.com.br/
webinar_rethink_aws.
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de mais de 700 mil motoristas parceiros em carretos, utilitários, SUVs e 
motos. A solução da empresa é bastante flexível para qualquer tipo de 
transporte ou segmento empresarial, e está atendendo empresas que 
possuíam uma logística própria, como por exemplo, entrega de auto-pe-
ças, aparelhos de ar-condicionado, distribuição de fraldas descartáveis, 
carne congelada, alimentos orgânicos e saladas, entre outros produtos. 
A diversidade de veículos oferecidos permite atender a mudanças na 
demanda, e é possível fazer solicitações especiais, reforçando os cuidados 
que o motorista parceiro precisa ter com um determinado transporte 
usando o campo de observações. Mais informações: (www.lalamove.com).

E - Expansão dos Negócios
A Amparo Saúde, healthtech referência em Atenção Primária à Saúde 
remota e presencial no Brasil, está com 32 vagas abertas em São Paulo e 
Campinas. As posições abertas são para profissionais de diversas áreas, 
como negócios, comercial, enfermeiros, técnicos de enfermagem, analista 
de compras, marketing e CRM, assistente administrativo, médicos, psi-
cólogos, engenheiros de software e gerente farmacêutico.  Engenheiros 
de software e de dados, líder de tecnologia e médicos de família (para 
atendimento em telemedicina), por exemplo, podem trabalhar em home 
office. Algumas das posições presenciais são para os profissionais que 
atuarão nas clínicas da healthtech. Os candidatos interessados podem 
acessar as vagas disponíveis em (http://amparosaude.gupy.io/). 

F - Jornada de Sustentabilidade
A Grendene, maior exportadora de calçados do Brasil e uma das maiores 
produtoras do mundo, dá mais um passo na sua jornada de sustentabili-
dade e anuncia o programa de inovação sustentável com o lançamento da 
Rider R4, coleção com quatro modelos de calçados veganos produzidos 
com até 82% de material reciclado a partir de resíduos da própria fábrica 
e de garrafas PET. A empresa está criando e desenvolvendo tecnologias 
e métodos que possam torná-la ainda mais ecoeficiente. Acredita que 
é possível produzir com menor impacto, seja do ponto vista ambiental, 
contribuindo para um mundo melhor, seja do ponto de vista de negócio, 
para acompanhar as tendências de mercado. O Programa Rider R4 foi 
lançado na última segunda-feira (19), data em que a marca também 
colocou no ar seu e-commerce (http://www.rider.com/r4). 

G - Digital Week 
A Embratel participa com diversas novidades da Futurecom Digital 
Week 2020, evento dedicado à inovação do setor de tecnologia e que 

A - USP é a Melhor
A USP é a melhor universidade da América Latina, de acordo com o ranking 
Best Global Universities 2021, divulgado pela editora norte-americana US 
News. A USP subiu seis posições em relação ao ano passado e ficou em-
patada com a Universidade Shanghai Jiao Tong na 122ª posição. No topo 
da lista está a Universidade de Harvard, seguida do Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT)  e da Universidade de Stanford. O Brasil teve 45 
universidades avaliadas, sendo que seis foram classificadas entre as 500 
melhores universidades do mundo. Além da USP, estão a Unicamp, na 
277ª posição; a UFRJ, 342ª; a UFRGS, 447ª; a UFMG, 461ª; e a Unesp, 463ª.

B - Prêmio de Jornalismo
O C6 Bank lançou o Prêmio C6 de Jornalismo, com foco em educação 
financeira e finanças pessoais. Objetiva reconhecer iniciativas que 
incentivem a cidadania financeira, conceito usado pelo Banco Central 
para se referir à inclusão financeira, à educação financeira e à proteção 
ao consumidor de serviços financeiros. Também serão consideradas 
reportagens que facilitem a compreensão do mercado e ajudem os bra-
sileiros a tomar decisões informadas em relação a finanças pessoais. O 
prêmio terá duas categorias: veículos impressos ou online; e rádios, TVs e 
podcasts. Cada profissional pode inscrever até três trabalhos. Inscrições 
pelo site (www.premioc6.com.br). A divulgação dos três finalistas de 
cada categoria ocorre em 12 de fevereiro de 2021. 

C - Executivos de Tecnologia
Entre os dias 4 a 6 de novembro, a Ingram Micro realiza o ‘Ingram 
Micro ONE Experience’, evento interativo global que reunirá parceiros 
da distribuidora na Ásia- Pacífico, Américas e Europa e será realizado 
em vários fusos horários e idiomas. Serão 60 países, 12 palestras com 
keynotes, executivos da Ingram Micro, patrocinadores e convidados, 
e 150 sessões regionais. Alguns bate-papos contarão com nomes do 
mercado de TI, como o CEO da Cisco, Chuck Robbins, e o presidente da 
IBM, Jim Whitehurst, além de convidados como o CEO do 311 Institute, 
Matthew Griffin; o ex-líder de educação em ciências espaciais da NASA, 
Hakeem Oluseyi, e a vice-presidente da IDC, Michelle Bailey. Inscrições 
pelo site (http://imaginenext.ingrammicro.com/one). Assista o vídeo 
sobre evento em (http://we.tl/t-x8WuDcUkHh).

D - Diversidade na Entrega 
A Lalamove é uma plataforma de entregas presente em 21 mercados em 
todo o mundo que conecta mais de 7 milhões de clientes a um grupo 

acontece entre os próximos dias 26 e 30. Executivos estarão presen-
tes em webinars e palestras sobre temas como Inteligência Artificial, 
Internet das Coisas (IoT), Big Data e Segurança Cibernética. Na 
ocasião, a Embratel anunciará novas soluções para proteger empresas 
de ataques cibernéticos e eventuais tentativas de fraudes digitais, 
além de indicar ações de prevenção contra investidas de hackers. 
A empresa possui um amplo e moderno portfólio de soluções para 
Customer Experience, Nuvem, segurança cibernética, conectividade, 
comunicação e colaboração, entre outras ofertas, sempre disponibi-
lizando a melhor das melhores tecnologias do mercado. Para saber 
mais acesse: (www.embratel.com.br). 

H - Abertura de Cancelas
A Localiza, em parceria com a ConectCar, está ampliando o ‘Localiza 
Pass by ConectCar’, solução de meio de pagamento automático de 
mobilidade, para todo Brasil. A ferramenta, disponível para uso em 
pedágios, estacionamentos e drive-thrus, estará presente em toda 
frota da companhia, cerca de 250 mil carros, em suas 529 agências em 
todos os estados brasileiros, oferecendo mais comodidade, economia 
de tempo e segurança. Juntas, as empresas ampliam seus portfólios e 
visam expandir para todo o território nacional até o final de novembro 
deste ano. Asolução já estará disponível em Minas Gerais, Espírito Santo 
e na região sul do país. O cliente tem a comodidade de alugar um carro 
com uma tag já implantada no parabrisa. Para saber mais, acesse (www.
conectcar.com.br). 

I - Busca por Startups
A Engie Brasil Energia anuncia o lançamento de novos desafios para 
as startups. O objetivo é buscar empresas inovadoras que possam 
ajudar no desenvolvimento de projetos digitais voltados às áreas de 
sustentabilidade, compras e contratações e gestão de almoxarifa-
dos - esta última direcionada às usinas hidrelétricas localizadas no 
Rio Iguaçu: a Usina Hidrelétrica Salto Osório, no município de São 
Jorge d’Oeste, e a Usina Hidrelétrica Salto Santiago, em Saudade do 
Iguaçu. As startups selecionadas terão a oportunidade de apresentar 
seu negócio às empresas. As inscrições são gratuitas e estão aber-
tas para startups de todo o Brasil por meio do site (https://engie.
linklabacate.com.br/)    

J - Programa de Estágio
A Alpargatas, detentora das marcas Havaianas, Osklen e Dupé, abriu 
inscrições para seu programa de estágio. São 31 vagas, sendo 21 em São 
Paulo, seis remotas e quatro no Rio de Janeiro, em áreas como finanças, 
marketing e jurídico. Os pré-requisitos são: ser universitário, ter inglês 
intermediário, conhecimentos no Pacote Office e estar formado até de-
zembro de 2022. O programa considera diferenciados os candidatos que 
tiverem feito iniciação científica ou pesquisa, experiência internacional, 
vivência em empresa júnior e participado de trabalho voluntário. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro pelo link: (http://
bit.ly/estagio-alpa-2021).

Como será nossa vida 
depois da pandemia?

O comportamento 
mais digital das 
pessoas e das 
empresas não será 
deixado de lado 
depois dessa crise. 
Como podemos 
nos adaptar para 
o mundo pós-
Coronavírus? 

A crise mundial provo-
cada pelo Coronaví-
rus terá um impacto 

prolongado sobre o com-
portamento das pessoas. 
Não é exagero dizer que 
este é um momento que 
está gerando mudanças 
permanentes na forma 
como nos relacionamos, 
consumimos, trabalhamos 
e fazemos negócios. Mas 
esta não é a primeira crise 
que vivemos, nem a última. 
Especialmente no Brasil. 

Olhando para os últimos 
20 anos, passamos por 
várias crises econômicas 
(crash da Nasdaq e 11 de 
Setembro em 2001, crise 
do subprime em 2008, 
recessão no Brasil em 
2015/2016) e passamos a 
usar tecnologias que nem 
sonhávamos. Para ficar 
em apenas um exemplo, 
o iPhone existe há pouco 
mais de 10 anos, e é difícil 
imaginar um mundo sem 
smartphones. Por isso, não 
deveríamos nos perguntar 
se vamos sair da crise atual, 
porque vamos. A questão é: 
o que muda agora? 

O mundo pós-pandemia 
vai ser um mundo de agen-
damentos. No mínimo até 
encontrarmos uma vacina, 
e provavelmente até mesmo 
depois disso, a vida humana 
será uma vida agendada, 
programada. Isso já está 
acontecendo: na Itália, por 
exemplo, as pessoas estão 
precisando agendar a ida 
à academia, aos salões de 
beleza e até mesmo à praia, 
para evitar aglomerações. 
Para o brasileiro, que não 
tem o costume de, por 
exemplo, fazer reservas em 
restaurantes, essa será uma 

mudança cultural grande, 
mas inevitável. 

O mercado começou a 
sentir os efeitos da crise em 
abril. Por exemplo, o meio 
que atuo, as clínicas odon-
tológicas tiveram de fechar 
as portas. No comércio, os 
negócios começaram a se 
digitalizar e vários outros 
setores tiveram que repen-
sar suas ações. A pandemia 
serviu para provar o quanto 
a tecnologia vai se fazer ain-
da mais presente nos dias 
de hoje e reforçar algumas 
inovações. 

Esta crise pode mudar 
a forma de fazer negócios 
em um outro aspecto: ser-
mos mais colaborativos. 
Quando todos precisam se 
ajudar para ultrapassar um 
momento difícil, isso cria 
vínculos sólidos e relacio-
namentos mais relevantes. 
Durante a pandemia, todos 
estão precisando acelerar 
sua digitalização. 

Embora o setor odontoló-
gico, por exemplo, seja digi-
tal “da porta para dentro”, 
com sistemas de gestão, 
a maioria das clínicas não 
tinha ainda pensado em 
como se expor digitalmen-
te: 65% de nossos clientes 
não tinham um website, 
por exemplo. Agora ficou 
claro que uma presença 
digital mais forte será 
importante para alcançar 
novos clientes. 

Os recursos encontrados 
para passar melhor por 
este momento de Corona-
vírus não serão deixados 
de lado depois da crise. 
As conveniências de hoje 
não serão passageiras, elas 
permanecerão quando tudo 
isso passar. A digitalização 
é um caminho sem volta. 

Cabe a todos nós enten-
der como podemos apro-
veitar essas oportunidades 
para gerar mais parcerias e 
estreitar o relacionamento 
com o cliente e com todos 
os nossos parceiros de 
negócios. 

(*) - É CEO e fundador da Dentalis, 
empresa de softwares para clínicas 

odontológicas líder do mercado 
brasileiro (www.dentalis.com.br).

Sergio Aronis (*)

A constatação é de um 
levantamento reali-
zado neste mês pela 

Fundação Getulio Vargas 
(FGV). A expectativa de 
inflação do brasileiro foi a 
mesma percebida pela pes-
quisa de setembro e inferior 
à observada em outubro de 
2019 (4,9%). A pesquisa é 
feita com base em entre-
vistas com consumidores, 
que respondem à seguinte 
pergunta: “Na sua opinião, 
de quanto será a inflação 
brasileira nos próximos 12 
meses?”

“Apesar da pressão obser-
vada e esperada de alguns 
preços, como dos alimentos, 

O índice oficial medido pelo IPCA acumulava, em setembro, 
inflação de 3,14% em 12 meses.
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Recadastramento de 
aposentados está 
suspenso

A exigência da prova de vida 
anual de servidores aposenta-
dos, pensionistas e anistiados 
políticos civis está suspensa 
até o dia 30 de novembro. 
O Ministério da Economia 
publicou ontem (22) a Ins-
trução Normativa nº 103, que 
estabelece o novo período. 
Anteriormente, o recadastra-
mento estava suspenso até 
o fim deste mês. Segundo o 
Painel Estatístico de Pessoal, 
estão nessa situação em torno 
de 700 mil pessoas.

A prova de vida anual obri-
gatória deixou de ser exigida 
desde o dia 18 de março, 
como medida de proteção no 
enfrentamento da pandemia 
do novo Coronavírus. A me-
dida, no entanto, não afeta o 
recebimento de proventos e 
pensões. Aqueles que, excep-
cionalmente, tiveram o paga-
mento suspenso antes do dia 
18 de março, podem solicitar 
o seu restabelecimento. 

A Secretaria de Gestão e 
Desempenho de Pessoal do 
Ministério da Economia, órgão 
central da gestão de pessoas 
da Administração Pública 
Federal, informa que defi-
nirá, posteriormente, prazo 
e forma para realização da 
comprovação de vida daque-
les que foram contemplados 
na suspensão da Prova de 
Vida anual, assim como dos 
que tiveram o pagamento 
excepcionalmente restabe-
lecido (ABr). 

Brasileiros mantêm expectativa 
de inflação em 4,7%, diz FGV

Os consumidores brasileiros acreditam que a inflação ficará em 4,7% nos próximos 12 meses
resultado positivo, apesar 
do nível estar consideravel-
mente acima do consenso de 
mercado e da meta oficial.

Para os próximos meses, 
com ausência de choques 
favoráveis e perspectiva de 
retomada gradual da econo-
mia e da demanda, é possível 
que haja um aumento das 
expectativas”, afirma a eco-
nomista da FGV Renata de 
Mello Franco. O índice oficial 
medido pelo Índice Nacional 
de Preços a Consumidor 
Amplo (IPCA), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), acumulava, 
em setembro, inflação de 
3,14% em 12 meses (ABr).

a média da expectativa de 
inflação dos consumidores 
para os próximos doze me-

ses, em geral, não se alterou. 
Entretanto, essa estabilida-
de pode ser considerada um 

Faturamento do turismo já 
encolheu 33,6% em 2020

O resultado negativo foi puxado pelas viagens aéreas e por 
serviços de hospedagem e alimentação.
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meses, o recuo no fatu-
ramento do turismo bra-
sileiro é de 21,1%, sendo 
maior entre as empresas de 
transporte aéreo: -29,8%. 
Em seguida estão os ser-
viços de hospedagem e 
alimentação, com queda 
de 25,6% entre agosto de 
2019 e o mesmo mês deste 
ano. Apesar disso, o setor 
tem motivos para ficar mais 
otimista com os próximos 
meses: além da saída 
gradativa do isolamento, 
como se viu nos feriados 
nacionais de setembro e 
outubro, muitas operado-
ras de turismo brasileiras 
já têm pacotes fechados 

para o primeiro semestre 
de 2021.

No entanto, ressalta que 
os players do setor devem 
ser transparentes com 
seus clientes sobre as con-
dições das viagens: infor-
mando sobre operações 
de restaurantes, comércio 
e serviços, assim como 
sobre a estrutura médica 
disponível em cada desti-
no. Além disso, a queda no 
emprego qualificado entre 
as operadoras aumenta 
ainda mais a necessidade 
de manter um bom aten-
dimento aos consumido-
res. Fonte: Assessoria de 
imprensa FecomercioSP.

Um dos setores mais 
afetados pelo isolamento 
social decorrente da pan-
demia, o turismo nacional 
já acumula uma redução 
de 33,6% no faturamento 
real acumulado de janeiro 
a agosto. Levantamento 
do Conselho de Turismo 
da FecomercioSP a partir 
dos dados do IBGE mostra 
que o resultado negati-
vo até agora foi puxado 
principalmente pelas via-
gens aéreas (retração de 
68,8%) e por serviços de 
hospedagem e alimenta-
ção (-43,2%).

No período analisado, o 
setor de turismo faturou 
pouco mais de R$ 70,4 
bilhões – em 2019, as re-
ceitas já estavam em R$ 
106,1 bilhões nesta época 
do ano, o que representa 
um prejuízo de R$ 35,7 bi-
lhões. Essa redução atinge 
cinco das seis áreas analisa-
das: depois do transporte 
aéreo e dos serviços de 
hospedagem e alimenta-
ção, o pior resultado foi 
o de atividades culturais, 
recreativas e esportivas, 
que registra queda acu-
mulada de 33,3% em 2020. 

Considerando o acu-
mulado dos últimos 12 
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Cinco tendências em 
logística catalisadas 

pela pandemia

Medidas restritivas 
necessárias para conter 
a disseminação do 
Coronavírus afetaram 
regiões centrais de 
cadeias de suprimentos 
globais e impactaram 
profundamente a 
logística mundial

Organizações - umas 
com mais e outras 
com menos sucesso 

- precisaram se mobilizar 
rapidamente para cumprir 
obrigações contratuais e 
manter a produção e a distri-
buição de produtos. Para se 
ter uma ideia, 94% das 1.000 
maiores empresas dos EUA, 
classificadas por receita pela 
revista de negócios Fortune, 
tiveram ao menos um forne-
cedor de primeira ou segunda 
categoria afetado pelo vírus. 

Em meio à falta de perspec-
tivas sobre um fim da pande-
mia, estar atento às principais 
tendências e tecnologias em 
supply chain é fundamental 
para a sobrevivência das 
empresas. Uma análise da 
consultoria e auditoria global 
PwC identificou que, para 
assegurar as operações e a 
distribuição no curto prazo, 
estoques foram transporta-
dos para áreas que não esta-
vam em quarentena. 

Produtos foram redesenha-
dos, o transporte aéreo se tor-
nou a alternativa mais rápida 
para garantir entregas e o re-
lacionamento com os clientes 
teve de ser estreitado - seja 
para ganhar a confiança de 
que a capacidade e o estado de 
entrega seriam mantidos ou 
para negociar novos prazos. 
Obteve mais sucesso nessa 
reorganização uma pequena 
minoria das empresas, que ha-
via investido em mapeamento 
de rede de suprimentos antes 
da pandemia. 

Hoje, é fundamental en-
tender quais tendências se 
desenham na logística no 
pós-pandemia e que as ações 
futuras estão condicionadas 
à adoção de medidas de 
mitigação de riscos no curto 
prazo. Se antes o mais im-
portante era obter insumos 
pelo custo mais baixo, agora, 
por questão de segurança, as 
empresas começam a olhar 
para produções em regiões 
mais próximas. 

Não significa, no entanto, a 
interrupção do processo de 
globalização e de integração 
das cadeias de suprimentos. 
Mas, sim, uma desacelera-
ção, que inclusive já estava 
em curso. Dados do Banco 
Mundial mostram que o índice 
de participação das cadeias 
globais de valor no comércio 
internacional é de cerca de 
50% do comércio mundial, 
mas isso não muda desde a 
crise financeira de 2008, o 
que demonstra uma tendên-
cia para essa distribuição de 
fornecedores. 

A diversificação do local de 
produção também é tendên-
cia - uma espécie de resposta à 
desaceleração da globalização 
da cadeia de suprimentos e 
também uma forma de redu-
zir a dependência exclusiva 

de um país ou fornecedor. A 
ideia de fundo dessa tendên-
cia, assim como da primeira, 
é dividir grandes cadeias de 
suprimentos em estruturas 
menores e mais ágeis, que se 
adaptam melhor a cenários 
mais complexos. A principal 
fornecedora da Apple, por 
exemplo - a Foxconn, localiza-
da na China, iniciou atividades 
na Índia no começo de abril.

As organizações também 
precisam entender onde 
elas têm problemas. Ter boa 
visibilidade das estruturas 
da cadeia logística ajudou a 
minimizar a correria quando 
a pandemia estourou. É um 
mapeamento que igualmente 
vai ajudar depois. A tarefa 
não é das mais simples: che-
gar a fornecedores de nível 
2 ou 3 tem seus desafios e 
fatores como custos, tempo 
e trabalho acabam tornando 
o processo inviável. 

Thomas Y. Choi e Dale 
Rogers, dois professores de 
uma das maiores escolas de 
negócios dos EUA, vinculada 
à Universidade do Estado do 
Arizona, sugerem a criação 
de uma cláusula no contrato 
de fornecimento que leve o 
fornecedor a contribuir com 
esse mapeamento. Para isso, 
contar com a ajuda dos forne-
cedores é fundamental. O que 
leva a uma quarta tendência 
em logística no pós-pande-
mia: mais colaboração com 
os fornecedores. 

Quando a organização tem 
visibilidade de suas cadeias 
de suprimentos, criam-se as 
condições para essa parceria. 
Com ela estabelecida, todo o 
ecossistema de suprimento 
será reforçado, facilitando o 
gerenciamento em momentos 
de expansão e maior resiliên-
cia em momentos de crise. So-
bretudo, a pandemia acelerou 
conversas e decisões sobre 
automação, digitalização e 
informatização das operações 
que, muito provavelmente, 
ainda perdurariam anos. 

As empresas vão precisar 
ser cada vez mais capitanea-
das por profissionais e proces-
sos de automação e tecnologia 
que ajudem nesse cotidiano 
mais desafiador, onde há 
menos previsibilidade para 
planejar e maior necessida-
de de agir rapidamente. O 
que remete à necessidade 
de digitalização da cadeia 
logística. Bo Zhou, CEO da 
multinacional chinesa Futur-
Master, acredita que muitos 
problemas foram agravados 
em seu país porque as empre-
sas não possuíam tecnologia 
para suportar simulações.

Logo, elas não conseguiam 
antecipar a demanda e a 
oferta observando vários ce-
nários. Algo que pode ser 
resolvido com inteligência 
artificial e machine learning. 
Duas tecnologias capazes de 
predizer riscos e oportunida-
des com base em dados geo-
gráficos, macroeconômicos 
e políticos. Por isso, colocar 
nas mãos dos gestores de lo-
gística tecnologias que gerem 
inteligência será valioso no 
pós-pandemia.

(*) - É executivo de Operações e 
Negócios da Supero Tecnologia 

(www.supero.com.br).

Fernando Silva (*)

Confiança do 
empresário do 
comércio volta ao 
patamar de otimismo 

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio 
(Icec), medido pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), cresceu 10,5% em 
outubro e alcançou 103,1 
pontos, voltando ao patamar 
de otimismo (acima de 100 
pontos) após seis meses. No 
comparativo anual, houve 
queda de 15,1%. A quarta alta 
mensal consecutiva ajudou o 
indicador a recuperar um total 
de 36,5 pontos desde junho, 
quando chegou a registrar a 
pior pontuação da série.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, destaca a 
percepção cada vez mais 
otimista dos comerciantes, 
sobretudo com a proximida-
de das festas de fim de ano. 
“Mesmo no contexto de pan-
demia, as perspectivas são de 
melhor desempenho do varejo 
no último trimestre, que será 
favorecido pelo aumento do 
faturamento com datas como 
a Black Friday e o Natal”. 

Os principais subíndices do 
Icec registraram crescimento, 
com destaque para aquele 
referente à satisfação dos co-
merciantes com as condições 
atuais (+27,9%), que chegou a 
71,9 pontos – o terceiro avan-
ço seguido do item, após cinco 
meses de quedas intensas. O 
indicador, contudo, ainda está 
25,4% atrás do nível verificado 
em outubro de 2019. 

Especificamente em relação 
à economia, os empresários do 
comércio se mostraram 37,7% 
mais satisfeitos do que em se-
tembro. Segundo Izis Ferreira, 
economista da CNC, “a propor-
ção de empresários do varejo 
que afirmaram ter pretensão 
de aumentar o quadro de fun-
cionários cresceu, passando de 
50,6%, em setembro, para 65%, 
em outubro”. Todos os compo-
nentes da pesquisa parecem 
seguir a chamada retomada em 
V ou U (Gecom/CNC).

Trata-se de uma evolu-
ção dos mecanismos 
de pagamentos sem 

o uso de moeda física, além 
de todo o processo ser digital 
e criptografado pelo Banco 
Central. Para a contadora 
Elys Tevania Alves de Sou-
za Carvalho, do Conselho 
Federal de Contabilidade 
(CFC), modalidades como 
o pagamento em espécie, 
TEDs, DOCs, boletos e guias 
de arrecadação podem se 
tornar obsoletas. 

Dessa forma, visando o 
alcance da eficiência opera-
cional, os contadores e em-
presas contábeis necessitam 
adequar seus sistemas para 
que estes possam interagir 
com o Pix, possibilitando 
a diminuição de custos 
operacionais e a celeridade 
na execução de operações 
diárias. A maior diferença do 
Pix para outros modelos é a 
rapidez e a disponibilidade, 
uma vez que permite que 
as transações sejam reali-
zadas 24 horas por dia, sete 

Com o Pix, as empresas de contabilidade 
poderão criar suas próprias fintechs.
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O Pix e as mudanças para 
as empresas de contabilidade
Em 16 de novembro começa a vigorar o Pix, sistema para realização de pagamentos imediatos ou 
instantâneos por via eletrônica

dias por semana, incluindo 
feriados. 

O Pix também integra 
todo o sistema bancário e 
assim as operações poderão 
ser feitas entre instituições 
diferentes, independente do 
horário dos bancos. “Com o 
Pix, as empresas de conta-
bilidade poderão criar suas 
próprias fintechs e atuar 
como intermediárias nas 
transações de seus clientes, 
sem que estes necessitem 
lidar diretamente com todas 

as burocracias bancárias”, 
avalia Elys. As instituições 
financeiras deverão oferecer 
aos seus clientes o Pix como 
meio de pagamento já dentro 
de seus aplicativos. 

As chaves Pix são nomes 
ou ‘apelidos’ utilizados para 
identificar a conta, que 
representa o endereço da 
conta no Pix. Elas podem 
ser de quatro tipos: CPF 
ou CNPJ, e-mail, número 
de telefone celular ou uma 
chave aleatória, a critério do 

cliente. É possível registrar 
mais de um e-mail e mais um 
número de telefone como 
chave Pix. Para pessoas 
físicas, é permitido registar 
até cinco chaves por conta 
se a pessoa for titular, e para 
contas jurídicas, até 20 cha-
ves por conta.

De acordo com Elys, a 
adequação de sistemas pelos 
contadores e a capacitação 
contínua são as fases iniciais 
do processo. “Atuando na 
figura de aconselhadores 
de seus clientes, os pro-
fissionais devem sempre 
buscar capacitações acerca 
do assunto e atualizações 
constantes, de modo que 
os clientes se sintam de 
fato assistidos pelos profis-
sionais que cuidam de suas 
finanças. O CFC incentiva 
a capacitação contínua dos 
profissionais para que estes 
estejam sempre preparados 
para atender novas soluções 
como o Pix”, ressalta.

Fonte: apexconteudo.
com/CFC.

Mercado autônomo em condomínios 
pode ser um bom negócio

Eduardo Córdova (*)
 
Já imaginou sair do seu apartamento, 

descer até o pátio principal e realizar com-
pras de mantimentos sem a necessidade 
de se deslocar até um supermercado? Isso 
já é possível graças aos mercados autôno-
mos e inteligentes instalados dentro dos 
condomínios. Esse modelo de negócio 
vem conquistando cada vez mais adeptos, 
principalmente devido à pandemia, uma 
vez que ele proporciona mais praticidade, 
comodidade, acessibilidade e segurança 
aos moradores. 

Na contramão de muitos setores e tam-
bém da crise econômica, investir nesse 
tipo de franquia oferece boas oportuni-
dades de crescimento, lucratividade para 
empreendedores e uma proximidade das 
marcas com os consumidores que estão 
atualmente trabalhando em home office. 
Segundo uma pesquisa realizada pela As-
sociação Brasileira de Franchising (ABF), 
o faturamento das franquias que operam 
no país subiu 7% em relação a 2019. 

A tendência é que para 2020 esse número 
cresça ainda mais, principalmente aqueles 
negócios que são considerados serviços 
essenciais e outros nichos que foram impul-
sionados pela mudança no comportamento 
de consumo dos brasileiros.

Acredito que devido à Covid-19, muitas 
mudanças que foram feitas em nossas 
rotinas durante o período de isolamento 
social serão mantidas. E nesse cenário, o 
“touchless retail” ou mais conhecido como 
“varejo sem toque”, será cada vez mais 
utilizado atrelado também ao omnichannel 
e ao bom relacionamento construído entre 
cliente e empresa. 

Dessa forma, é possível oferecer uma 
experiência descomplicada e todo suporte 
necessário caso haja alguma dificuldade 
no processo de compra. Para se ter uma 
ideia, um levantamento realizado pelo 
Ibope Conecta, empresa que avalia o com-
portamento dos brasileiros na internet, 
mostra que 87% das pessoas efetuariam 
suas compras em supermercados sem 
caixa justamente por ser uma alternativa 
mais prática, rápida e por oferecer uma 
experiência diferenciada. 

Dados como esses reforçam que há 

uma evolução constante no mercado de 
bens e consumo, mas as empresas, esta-
belecimentos comerciais e residenciais, 
precisam acompanhar essas inovações se 
quiserem manter seus clientes e moradores 
satisfeitos e seguros. Se olharmos para as 
indústrias, percebemos que grande parte 
delas estão cada vez mais se aprofundando 
na digitalização e buscando canais que 
possam ajudá-las a diminuir a barreira que 
ainda existe com seu público ,tanto para 
vender seus produtos como também para 
realizar estudos de comportamento para 
entender e atender o que eles apreciam e 
precisam. 

A verdade é que o digital é um caminho 
sem volta! Daqui a alguns anos, teremos 
outras funcionalidades e invenções dis-
poníveis por aí e que de alguma forma 
irão suprir uma necessidade específica, 
independente do setor. Como podemos 
observar, já existe uma movimentação do 
modelo de negócios D2C (direct do con-
sumer) - que permite que as indústrias 
vendam diretamente para seu consumidor 
final, sem a intermediação de mercado ou 
revendedores. 

A nós empreendedores, resta ficarmos an-
tenados com essas inovações para conseguir 
antever as próximas tendências e novidades. 

(*) - É CEO do market4u, rede de mercado autônomo e 
inteligente do Brasil (https://market4u.com.br/). 
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Esse modelo de negócio vem conquistando 
cada vez mais adeptos pela praticidade, 
comodidade, acessibilidade e segurança.

Helmuth Hofstatter (*)

Os dados obtidos a partir de infor-
mações do setor são extremamente 
ricos e podem ser utilizados de várias 
formas, mas especialmente em análise 
que resultam em melhorias. 

Esse conjunto é a essência da inte-
ligência artificial (I.A.), algo que vem 
ganhando cada vez mais espaço na 
vida das pessoas em todo o mundo. 
Atualmente, a I.A. já tem grande 
impacto no dia a dia e vai se tornar 
ainda mais presente, de acordo com 
a evolução da tecnologia.

Esse ramo de pesquisa da computa-

ção visa simular o raciocínio humano, 
mas isso não é exatamente uma novi-
dade. Essa ideia começou na década 
de 50, quando cientistas já pensavam 
em computadores fazendo coisas que 
os humanos fazem, como cálculos 
complexos, interações etc.  

Infelizmente, naquela época, não 
havia tecnologia suficiente para isso, 
mas nos últimos anos houve uma 
grande evolução nesse campo. Os 
computadores podem processar infor-
mações com maior agilidade e a I.A. é 
uma ferramenta comum, disponível na 
palma da mão com os smartphones. 

As empresas de logística, princi-

palmente as que são voltadas para 
tecnologia, já utilizam Inteligência 
Artificial em muitos processos, seja 
para verificar dados de maneira mais 
eficiente, calcular rotas e datas, in-
serir informações na plataforma ou 
mesmo monitorar o comportamento 
dos usuários. Apesar de ser uma 
tecnologia complexa e nova, pode 
ser aplicada em diversos tipos de 
negócios. O principal objetivo da I.A. 
é ela poder tomar decisões com base 
em dados. 

No futuro, a ideia é implementar 
de forma ainda mais eficaz essa téc-
nica em processos logísticos: além de 

utilizar como auxílio em plataformas 
tecnológicas, o uso desse artifício pode 
ser concreto a partir de caminhões 
autônomos realizando entregas com 
segurança, máquinas examinando 
containers para verificar se está tudo 
certo, posicionando containers em 
locais estratégicos no porto ou na 
indústria e localizando tudo de forma 
fácil e ágil.

Para que tudo isso seja possível, é 
necessário manter os dados estrutura-
dos e organizados, já que é disso que 
a inteligência artificial irá se alimentar 
para gerar análises e respostas eficien-
tes. Essa é uma tendência de mercado 

e, hoje, muitas empresas ainda não 
fazem isso e podem sofrer no futuro. 

Atualmente, a tendência é a busca 
de novas funções que vão desde o 
gerenciamento até o recebimento dos 
pedidos, tudo isso utilizando dados 
para a criação ferramentas e processos 
melhores. 

O ideal é ver isso com otimismo, 
pois são investimentos que vão elevar 
o nível da logística e fazer reais trans-
formações na indústria.

(*) - Especialista em gestão de produtos, 
é fundador da LogComex, startup de big 

data, inteligência e automação para logística 
internacional (http://www.logcomex.com/).

O futuro da Inteligência Artificial em logística e comércio exterior



Trabalho Intermitente 
e segurança jurídica: risco 

ou oportunidade?

A modalidade 
de trabalho 
intermitente, antes 
de ser implementada 
pela empresa em 
uma atividade 
rotineira

Mas, deve ser anali-
sada sob dois as-
pectos distintos de 

incidência de risco, sendo 
o primeiro por parte de 
quem vai prestar o serviço, 
o empregado, e o segundo 
por parte de quem contrata, 
a empresa. Do ponto de vista 
do empregado, os destaques 
da lei (CLT, artigo 452-A) 
sobre o trabalho intermi-
tente devem estar presentes 
para evitar a desconsidera-
ção do contrato, sendo eles: 
não continuidade/ausência 
de habitualidade; obrigato-
riedade de alternar trabalho 
ativo com períodos inativos; 
e imprevisibilidade de oferta 
de trabalho. 

Sendo esse último uma 
construção da jurispru-
dência ao conjugar os dois 
primeiros pressupostos. O 
regime intermitente pres-
supõe obrigatoriamente que 
o empregado tenha com o 
seu empregador um tra-
balho irregular, mesclando 
períodos de atividade com 
períodos de inatividade, sob 
pena de descaracterização 
do contrato.

Significa dizer que, se o 
empregado se acostumar a 
uma rotina de trabalho fixa, 
seja ela semanal ou mensal, 
o que era intermitente passa 
a assumir um caráter contí-
nuo e habitual, contrariando 
a finalidade da lei.

No quesito habitualidade, 
tanto a legislação, quanto a 
jurisprudência, não definem 
parâmetros objetivos, de 
modo que o caso a caso deve 
ser acompanhado. Toda a 
convocação de um mesmo 
empregado que seguir uma 
padronização (ex. uma vez 
por semana, toda semana, 
em dia pré-determinado) 
sem uma justificativa es-
pecífica, por conflitar com 
os pressupostos acima 
destacados, pode ser ques-
tionada. 

O ideal, portanto, é evitar 
uma conduta padrão de con-
vocação sobre um trabalho 
recorrente. Caso a empresa 
mantenha um “banco de 
intermitentes” e promova 
um rodízio na convocação 
dos trabalhadores para 
assegurar a aplicação dos 
pressupostos da lei, para a 
relação empregado-empre-
gador não haverá risco de 
desvirtuamento do contrato 
de intermitente.

A principal diferença, 
portanto, entre o contrato 
intermitente e o contrato 
de trabalho regular/padrão, 
do ponto de vista do empre-
gado, é a imprevisibilidade. 
Enquanto no regular há uma 
demanda corriqueira de 
trabalho, com uma expec-
tativa básica constante, no 
intermitente não se sabe ao 
certo quando a necessidade 
surgirá, sendo dependente 
de fatores que descolam da 
atividade ordinária. 

O trabalhador intermiten-
te presta serviços apenas 
quando convocado pelo 
empregador e, ao final do 
período demandado, não 
tem previsão de uma nova 
convocação. O período de 
inatividade, portanto, tam-
bém deve ser irregular. Do 
ponto de vista do empre-
gador, são três indicativos 
que justificam a contra-
tação de um empregado 
intermitente: oscilação de 

intensidade de trabalho 
(aumento de carga ou ati-
vidade pouco frequente); 
expertise diferenciada para 
tarefa ou evento específicos; 
substituição temporária de 
empregado convencional.

O uso do empregado in-
termitente requer, por parte 
da empresa, a existência de 
uma demanda que sobrepõe 
a rotina operacional ordiná-
ria. Somente essa demanda 
diferenciada será capaz de 
justificar a contratação de 
uma pessoa por um período 
singular. Entenda-se como 
demanda diferenciada não 
apenas no quesito quanti-
dade/volume de operação, 
mas também na escassez 
de ação, ou seja, havendo 
um trabalho necessário, 
mas muito pouco utilizado, 
essa demanda também 
será entendida como fora 
do padrão e pode ser ab-
sorvida por um empregado 
intermitente.

Essa condição (demanda 
diferenciada) para esse tipo 
de regime contratual se jus-
tifica em razão da principal 
característica conceitual 
do trabalho intermitente, 
que é a alternância obriga-
tória de períodos ativos e 
inativos, ou seja, se há uma 
demanda ordinária, inserida 
no sistema operacional da 
empresa e que precisa ser 
cumprida rotineiramente, 
essa demanda deve ser exe-
cutada por um empregado 
convencional e não pode 
ser suprida por empregado 
intermitente.

O balizador será, portanto, 
a quantidade de horas tra-
balhadas por mês no regime 
intermitente. Atingindo-se 
um número mínimo mensal 
rotineiro, estará subenten-
dido que o contrato correto 
a ser utilizado será o de 
tempo parcial, ainda que 
em números menores do 
previsto no caput do artigo 
58-A, da CLT, consoante 
previsão no parágrafo 4º 
do mesmo artigo, devendo 
ser descartado o trabalha-
dor intermitente para tal 
atividade.

Para o empregador, a má 
utilização do trabalho in-
termitente pode gerar uma 
fiscalização e autuação da 
Superintendência do Tra-
balho ou o enfrentamento 
de um procedimento ad-
ministrativo por parte do 
Ministério Público do Tra-
balho, principalmente se, 
na prática do dia a dia, for 
identificada uma precariza-
ção do trabalho ou a redução 
de custos e encargos de 
maneira ilícita.

Para suprir essa necessi-
dade de mão de obra regular 
com um custo menor, caso 
a jornada de oito horas seja 
extensa, há duas alternati-
vas: utilizar-se do contrato a 
tempo parcial para trabalho 
de 26h ou 30h por semana 
(lembrando que a carga 
horária semanal pode ser 
ainda menor e restrita a um 
ou dois dias na semana); 
firmar um acordo coletivo 
para regrar as condições 
específicas do trabalho in-
termitente, conferindo mais 
segurança jurídica.

Conclui-se, portanto, ser 
possível a implementação 
do trabalho intermitente em 
uma atividade rotineira des-
de que sobreposta por um 
dos três indicativos acima 
descritos, caso contrário, 
sua utilização poderá ser 
questionada.

(*) - É advogado trabalhista, professor 
universitário, mestre em Direito do 

Trabalho e Processo do trabalho 
pela PUC/SP, sócio do Barcellos 

Tucunduva Advogados.

Decio Sebastião Daidone Jr (*)
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Edital de Convocação para - Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas  para se reunirem em A.G.E., a se realizar às 10 horas do dia 29/10/2020, na
sede da Companhia, para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (a) apreciação e aprovação da proposta
de aumento do capital social da Companhia ao preço de emissão global de até R$ 6.000.000,00, mediante a emissão
pela Companhia de, no máximo, 6.000.000ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando o capital
social de R$ 19.586.997,00 para, no máximo, R$ 25.586.997,00, mediante a integralização, na proporção da
participação dos acionistas no Capital Social da Companhia. Será observado o disposto no artigo 171, §1À e §4À da
Lei 6.404/76, sendo garantido aos acionistas o prazo de 30 dias para exercício do direito de preferência, a contar
da data da realização da Assembleia Geral, ou seja, até 29/11/2020. Decorrido o referido prazo de 30 dias, haverá
a homologação do valor total do aumento de capital e consequente modificação do estatuto social da Companhia
refletindo o valor total do aumento de capital social. Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas
deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade
do acionista ou de seu representante; e (ii) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei,
na hipótese de representação do acionista. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia
Geral, encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia. São Paulo (SP), 16/10/2020.
Guilherme Fessel Bertani - Presidente do Conselho de Administração.                                                 (21, 22 e 23)

Edital de Citação Prarzo de 30 dias. Processo Nº 1000419-89.2015.8.26.0547 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de SP, Dr(a). Nélia Aparecida 
Toledo Azevedo, na forma da Lei, etc. Faz Saber à requerida S. G. Serviço de Limpeza e 
Conservação Ltda, CNPJ 67.778.803/0001-42, com endereço na Rua Rosa Vita, n. 379 e ou Rua 
José Francisco Oliveira, n.80, CEP 13670-000, Santa Rita do Passa Quatro - SP, que lhe foi 
proposta uma ação Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, 
alegando em síntese: "A requerente foi contratada pela requerida, para obtenção do serviço de 
passagem de veículos, por meio de passagem na pista especial "Sem Parar/Via Fácil". A requerida 
honrou por diversos meses com o previamente contratado, liquidando as faturas anteriores. Ocorre 
que a requerida não liquidou as faturas de nº. 108757419, com vencimento em 01.04.2013, no valor 
de R$7.944,84, nº. 200270183, com vencimento em 31.08.2015, no valor de R$31,69 e a de nº. 
203830391, com vencimento em 30.09.2015, no valor de R$156,00. Apesar da autorização em 
débito em conta corrente, por não haver saldo suficiente na data da compensação bancária, o 
mesmo deixou de ser quitado. Com o acréscimo dos encargos e com a atualização em 04.09.2016, 
totalizam R$12.426,03. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, que fluirá após o decurso do prazo de trinta (30) dias do presente Edital, efetue o pagamento 
devidamente atualizado ou apresente embargos. Fica a requerida Intimada, de que em caso de 
cumprimento, ficará isento de custas e honorários advocatícios. Não sendo apresentada resposta, 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
Santa Rita do Passa Quatro, aos 09 de outubro de 2020. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001817-34.2018.8.26.0299 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Jandira, Estado de SP, Dr(a). Juliana Moraes Corregiari Bei, na forma 
da Lei,etc. Faz Saber a DL Logistica e Transportes Eireli ME, CNPJ Nº18.033.024/0001-02 que lhes  
foi proposta ação de Monitória requerida por CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 81.812,08 Referente a fatura de nº 312695882, 
com vencimento em 14/02/2018, vencidas e não pagas. devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1012627-87.2016.8.26.0477. O Dr. Eduardo Ruivo Nicolau, 
Juiz de direito da 1ªVC do Foro da Praia Grande /SP. Faz Saber a Wagner Giulian Scigliano 
Carneiro, CPF/ME Nº: 375.385.318-66 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por  
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 8.396,57. Referente as faturas de nº 212690656, com vencimento em 10/12/2015,  e Fatura de 
nº 220141066, com vencimento em 10/02/2016, , vencidas e não pagas. Considerando que o 
requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para 
os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a 
quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade, aos 13 de Julho de 2020 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1003555-75.2018.8.26.0002. O Dr. Luiz Raphael Nardy Len 
cioni Valdez, Juiz de Direito da 6ªVC do Foro Regional de Santo Amaro–S/P. Faz Saber a  Barbará 
Santanna RG Nº 15.854.027, CPF Nº 026.942.861-51, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe 
ação Monitória no valor de R$  4.627,46. devidamente atualizada e, efetue o pag. de honorários 
advoc. correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, 
nos termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e não foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas processuais 
se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem 
opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação  Prazo 30 dias. Proc. 0006929-28.2019.8.26.0020. A Drª. Luciane Cristina Rodri 
gues Gadelho, Juíza de Direito da 2º VC do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó–SP. Faz Saber a 
Renata de Cássia Gomes, CPF Nº 333.016.878-14 e RG Nº 44.245.637-2, que União Social Camili 
ana,  ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 23.744,56, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após 
os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.523, §1º, CPC), podendo oferecer 
impugnação, no prazo de 15 dias. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003995-17.2020.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Valesca Maria Garcia Felício CPF Nº 
340.111.958-39, que União Social Camiliana alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por 
edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 9.12,52, que deverá ser devidamente atualizado 
até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa de 10% e Honorários de 10% (art.523, §1º, CPC), transcorrido prazo de 
15 dias, poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 dias, (art. 525, do CPC). Será o edital afixado 
e publicado na forma da lei. N Nada Mais  

Adalberto Bueno Netto - Administrador - CPF: 703.650.678-49

Everaldo Pereira da Conceição  
Contador Responsável - CRC TC 1SP178103/O-6

BNE Administração de Imóveis S.A.
CNPJ: 02.584.269/0001-98

Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais com centavos eliminados)
Balanços Patrimoniais 2019 2018

Ativo circulante 22.575.353 19.090.524
  Disponível 34 2.615
  Imóveis 15.563.703 15.563.703
  Depósito judicial 7.011.616 3.524.206
Ativo não circulante 38.232.810 38.013.065
 Realizável a longo prazo 38.232.810 38.013.065
 Permanente: Investimentos 38.232.810 38.013.065
Total do ativo 60.808.163 57.103.589

Balanços Patrimoniais 2019 2018
Passivo circulante 4.379.052 2.843.835
  Fornecedores 29.970 –
  Obrigações tributárias 695.940 654.139
  Outras contas 236.841 39.897
  Partes relacionadas 3.372.501 2.106.000
  Adiantamento de clientes 43.800 43.800
Passivo não circulante 9.612.363 9.125.686
 Exigível a longo prazo: Imposto diferido 801.835 315.158
  Outras contas 8.810.528 8.810.528
Patrimônio líquido 46.816.748 45.134.067
  Capital social 11.800.000 11.800.000
  Reserva legal 2.360.000 2.360.000
  Reserva de lucros 32.656.748 30.974.068
Total do passivo e patrimônio líquido 60.808.163 57.103.589
Notas: Valores classificados como depósito judicial não estão disponíveis 
para empresa.
Impostos diferidos sobre a receita de aluguéis (bloqueio judicial) serão 
recolhidos após a disponibilidade do recurso.

Demonstração dos Resultados 2019 2018
Receita aluguéis 350.094 715.153
Receita aluguéis (Bloqueio Judicial) 3.514.642 2.334.190
 Impostos incidentes (12.778) (26.103)
 Impostos incidentes - diferido (128.284) (85.198)
Resultado 3.723.673 2.938.042
Resultado Bruto 3.723.673 2.938.042
Despesas (receitas) operacionais (1.652.246) (2.716.054)
 Despesas administrativas (1.771.170) (2.685.360)
 Despesas tributárias (85.176) (4.051)
 Despesas (Receitas) financeiras 
  (Resultado financeiro) (15.645) (22.365)
 Equivalência patrimonial 219.745 (4.278)
Resultado antes das provisões tributárias 2.071.427 221.988
Provisão para imposto de renda (19.563) (37.894)
Provisão para imposto de renda - diferido (257.171) (162.735)
Provisão para contribuição social (10.791) (20.596)
Provisão para contribuição social - diferido (101.222) (67.225)
Resultado antes da participação de 
 acionistas não controladores 1.682.680 (66.462)
Lucro líquido do exercício 1.682.680 (66.462)
Notas: Valores classificados como receita de aluguéis (bloqueio judicial) 
não estão disponíveis para empresa.
Impostos diferidos sobre a receita de aluguéis (bloqueio judicial) serão  
recolhidos após a disponibilidade do recurso.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital social Reserva legal Reserva de retenção de lucros Total
Saldos em 31/12/2017 11.800.000 2.360.000 31.530.721 45.690.721
Lucro (prejuízo) líquido do exercício – – (556.653) (556.653)
Saldos em 31/12/2018 11.800.000 2.360.000 30.974.068 45.134.067
Lucro líquido do exercício – – 1.682.680 1.682.680
Saldos em 31/12/2019 11.800.000 2.360.000 32.656.748 46.816.748

Demonstração de Fluxo de Caixa 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro do exercício 1.682.680
Impostos diferidos 486.677

2.169.357
Redução (aumento) nas contas do ativo (3.487.410)
 Depósito judicial (3.487.410)
Aumento (redução) nas contas do passivo 268.716
 Fornecedores 29.970
 Obrigações tributárias 41.802
 Outras contas 196.944
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas) 
 nas atividades operacionais (1.049.337)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Acréscimo de investimentos e ágio (219.745)
 Disponibilidades líquidas aplicadas nas 
  atividades de investimentos (219.745)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Partes relacionadas 1.266.501
Disponibilidades líquidas geradas nas 
 atividades de financiamentos 1.266.501
Aumento das disponibilidades (2.580)
Variação das disponibilidades: No início do exercício 2.615
 No final do exercício 34

(2.580)

O estudo do Boston Consul-
ting Group How Comeback 
Kids Will Build The New 

Reality revela os truques lançados 
pelas organizações conhecidas 
como Comeback Kids para saírem 
da Grande Recessão ainda mais 
fortes do que entraram. 

Para elas, as crises econômicas 
significam oportunidades. Elas 
criam clareza e urgência em torno 
da necessidade de uma ação deci-
siva e aproveitam essa energia para 
inovar e redesenhar seus negó-
cios. Nesta análise, o BCG aponta 
cinco etapas específicas que as 
organizações ao redor do mundo 
podem realizar para transformar 
a adversidade em vantagem: 
	 •	Aja proativamente: Tome 

ações preventivas. Conserte 
antes que quebre. Lição de 
2008: As empresas que saíram 
bem da crise de 2008 agiram 
cedo para aumentar a liqui-
dez e investir em aquisições 
estratégicas, e não esperaram 
ser diretamente afetadas para 
tomar ações atenuantes. 

	 •	Aumente a vitalidade: Evite 
a tentação de apenas aguentar 
e sobreviver. Com a escalada da 
volatilidade, mesmo as abor-
dagens vencedoras não duram 
muito. 

  Lição de 2008: As organizações 
que melhor performaram na 
Grande Recessão buscaram 
inovar, explorar novas ideias 
e renovar suas estratégias 
para que pudessem alcançar 
um crescimento sustentável a 
longo prazo. 

	 •	Construa resiliência: Lide 

Organizações podem transformar 
a adversidade em vantagem.
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LIGA DAS SENHORAS ORTODOXAS
CNPJ: 62.652.367/0001-47

Edital de Convocação da Assembléia Geral Ordinária
da Liga das Senhoras Ortodoxas a ser Realizada em 09 /11/2020.

Pelo presente edital, a presidente da Liga das Senhoras Ortodoxas, convoca as
Senhoras, Conselheiras e Suplentes para se reunirem em Assembléia Ordinária, nos
termos do Art. 7º e 8º dos Estatutos Sociais da Liga das Senhoras Ortodoxas, a
comparecerem no dia 09 de Novembro de 2020 às 14h00hrs, em primeira convocação,
e 30 minutos após em segunda convocação podendo as Senhoras ausentes fazer-se
representar por procuração. A assembleia acima convocada terá a seguinte ordem do
dia: 1- Relatório, aprovação e apreciação do Conselho Fiscal, sobre o período de
Agosto 2019 à Julho de 2020. 2- Eleição e Posse da Nova Diretoria.

São Paulo, 21 de outubro de 2020.
Senhora Huguette Issa Maalouli

 Digna Presidente da Diretoria da Liga das Senhoras Ortodoxas
Senhora Samira Said El Jamal

Digna Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Liga das Senhoras Ortodoxas

Cinco etapas para transformar 
adversidade em vantagem

Da mesma forma como acontece agora com a pandemia, empresas em todo o mundo enfrentaram uma 
ameaça existencial durante a crise de 2008

com essa disrupção e se 
prepare para interrupções 
inevitáveis à frente. Comece 
cultivando habilidades e ideias 
diversas. Lição de 2008: As 
Comeback Kids desenvolveram 
resiliência organizacional para 
resistir a choques futuros e 
antecipá-los. O planejamento 
de cenários funcionou como 
um sistema de busca de ten-
dências. 

	 •	Simplifique a organização: 
Olhe além de cortes e número 
de funcionários. Prepare-se 
para enfrentar as dificuldades 
e torne-se ágil para explorar 
oportunidades. 

  Lição de 2008: As empresas 
com melhor desempenho se 

prepararam simplificando 
suas principais operações, 
redesenhando processos para 
capitalizar no digital e gerar 
eficiências. 

	 •	Tenha clareza de visão: 
Busque múltiplas fontes de 
crescimento, mas tenha temas 
específicos como alvo. Lição de 
2008: A maioria das empresas 
de alto desempenho investiu 
pesadamente para expandir 
para novos países e digitalizar 
processos. Alguns produtos 
foram bem-sucedidos e outros 
fracassaram, mas o objetivo 
permaneceu fixo. 

Fonte e mais informações: 
(http://www.bcg.com).

3043-4171

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confiança, ou ligue para
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 23 de outubro de 20206

Laércio Morato (*)

Um pitch pode ser comparado a um roteiro de um 
filme ou de um livro de ficção: traz um vilão (o 
problema ou desafio enfrentado), um herói (a 

ideia de resolução de problema), os aliados do herói 
(time envolvido) e a aventura do herói para derrotar 
o vilão (forma com que se planeja solucionar o proble-
ma). É recomendado que esse pitch tenha cerca de 
10 a 15 slides. Abaixo detalharemos, em 5 capítulos, 
como elaborar esse material. 

Capítulo 1O problema - 2 ou 
3 slides - Em primeiro lugar deve-se apresentar o 
desafio enfrentado e qual a sua relevância. Ou seja, 
introduzir ao público quem é o vilão a ser derrotado. 
Nesse momento, é muito importante convencer o 
público que o desafio é real e relevante. Pense em 
Star Wars sem Darth Vader, um Senhor dos Anéis sem 
Sauron ou Os Vingadores sem Thanos. 

Para estruturar a apresentação, prepare um slide 
mostrando qual o tamanho do problema ou da opor-
tunidade: tente buscar informações do tamanho do 
mercado que se pretende atacar, qual o custo de não 
resolver o problema apontado, quantas pessoas sua 
solução irá impactar, entre outros critérios que con-
siderar relevante. Importante trazer dados concretos 
e a fonte de onde foram coletados. 

Pense também, em um slide ilustrando quem é o 
público consumidor do seu produto ou serviço, qual 
área da empresa é impactada pelo problema e quais as 
principais dores enfrentadas. Pode-se ainda, adicionar 
um slide extra mostrando porque o momento de resol-
ver esse problema é agora. Não é um slide obrigatório, 
mas importante para o processo de convencimento. 

Capítulo 2 A solução - 2 a 4 
slides - Conhecido o vilão, vamos ao herói. Nessa 
sessão, é importante mostrar como será solucionado o 

Você, provavelmente, já deve ter ouvido alguém falar sobre um pitch deck ou mesmo ter visto um. Usualmente, chama-se de pitch deck as 
apresentações de empresas que estão em busca de investimentos para seus projetos e ideias. Mas, a verdade é que se pode elaborar um pitch para 
diversos outros motivos: apresentações institucionais, propostas de iniciativas de inovação, projetos de melhoria ou redução de custos, entre outros.

eM bUsCA de investiMentOs pArA seUs prOjetOs e ideiAs

Pixabay

adquirir esse tipo de serviço. Pode-se mostrar um 
mapa com os competidores, os processos que a área 
de sua empresa utiliza atualmente etc. É importante 
evidenciar, nesse slide, qual o seu diferencial frente 
às soluções existentes. 

Capítulo 4O time - 1 ou 2 
slides - Todo super-herói tem um time de apoio: a 
Comitiva do Anel, Han Solo, Chewbacca, Princesa Léia, 
Ron, Hermione entre muitos outros. Logo, prepare 
um ou dois slides (dependendo do tamanho do seu 
time) mostrando quem está por trás da ideia, qual o 
papel de cada um na implementação e porque estão 
capacitados(as) para desempenhar aqueles papéis. 
Caso haja investidores, patrocinadores, conselheiros 
ou qualquer outro tipo de apoio para a ideia/projeto 
é importante mostrar nessa sessão. 

Capítulo 5O plano - 2 ou 3 
slides - Por fim, deve-se mostrar ao leitor como se 
dará o plano da esperada batalha. Monte um slide mos-
trando quais serão seus próximos passos, mostrando 
o que será feito em uma linha do tempo. Usualmente, 
mostra-se uma linha de 3 a 5 anos. Por fim, deve-se 
mostrar uma projeção financeira (em um ou dois sli-
des), deixando claros o investimento necessário para 
tirar a ideia ou projeto do papel, como será utilizado 
esse recurso e qual o retorno esperado. 

Gran Finale - 1 slide - 
Por fim, voltaremos ao começo. Pode parecer confuso, 
mas explicaremos melhor. Ao terminar a elaboração 
da apresentação, vale um esforço para criar um slide 
resumo para mostrar sua ideia principal. É um slide 
extremamente relevante para captar o interesse do 
seu público. Ele costuma conter uma breve explicação 
da solução e pode também abordar como será imple-
mentada essa solução. 

Pense nele como um pequeno resumo da sua histó-
ria que vai incentivar seu público a continuar atento 
à apresentação que vem a seguir (da mesma forma 
que um bom trailer faz com que queiramos assistir ao 
filme). Fato é que a apresentação dos slides fará toda 
a diferença na hora de convencer a plateia de que o 
seu roteiro (sua ideia) é incrível, mas a simplicidade 
pode ser uma aliada e tanto da arte. 

Assim, coloque o que realmente for necessário em cada 
tópico e dê destaque às estatísticas, que são importantes 
para o investidor (o público-alvo). Não se esqueça que o 
principal objetivo do slide deve ser o de complementar o 
seu discurso. Este sim precisa ser o protagonista. 

(*) - É consultor da Play Studio, consultoria de inovação e venture builder.
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problema ou o desafio apresentado. Costuma-se mostrar 
em um ou dois slides. Uma apresentação de um modelo 
de negócios deve ilustrar qual será a forma de atuação 
(quais produtos e serviços irá vender) e qual será sua 
forma de receita. É de extrema importância mostrar 
uma ligação entre sua solução e a dor dos clientes. 

Para projetos é válido mostrar como será estruturado 
o projeto (etapas) e quais as entregas esperadas em 
cada uma dessas etapas. Caso esteja apresentando uma 
solução em andamento, vale trazer um slide conten-
do dados, histórico ou qualquer informação que dê a 
sensação de evolução da solução. 

Outra parte importante a ser especificada nesse mo-
mento, caso haja informações suficientes, é em relação à 
forma de solucionar o problema. Por exemplo, mostrar o 
detalhamento da tecnologia a ser empregada, as etapas 
do projeto, os principais atributos do produto entre ou-
tros. Afinal, se o seu herói já iniciou o treinamento para 
evoluir seu superpoder, por que manter isso em sigilo? 

Capítulo 3 O mercado - 1 slide 
- O público deve saber onde se dará a épica batalha 
entre o bem e o mal. Crie um slide mostrando os subs-
titutos à solução proposta. Ou seja, como o público 
resolve seus problemas atualmente, a quais produtos/
serviços eles recorre e de qual concorrente costumam 



Setor de eventos 
precisa se reinventar 

urgentemente

A pandemia provocada 
pelo novo Coronavírus 
chegou para abrir os 
olhos do setor de eventos 
e mostrar que existem 
diversas alternativas 
para inovar e alcançar 
ainda maior sucesso 
nos resultados dos 
clientes

Nesse momento de 
afastamento social, os 
eventos online mos-

traram uma nova forma pro-
missora de realizar eventos e, 
inclusive, abriu um leque de 
oportunidades no Brasil, como 
os eventos híbridos, drive-in 
(como nos filmes americanos 
antigos, onde um filme podia 
ser assistido dentro dos carros 
diante de uma tela grande com 
retroprojetor), entre outras 
novidades. 

De acordo com pesquisa 
do Sebrae, realizada em abril 
deste ano, dos 2.702 em-
presários do setor ouvidos, 
62,9% relataram que o seu 
faturamento caiu entre 76 e 
100%, se comparado ao mes-
mo período do ano passado. 
No entanto, quase metade 
dos entrevistados dizia que 
não estava tentando adequar 
o modelo de negócios para 
continuar funcionando. 

E após cinco meses da pes-
quisa é observado que o seg-
mento ainda está engessado 
no Brasil, com dificuldade de 
se reinventar e de criar novas 
oportunidades para a inovação 
do setor, tanto no corporativo, 
como no social.

Muitos profissionais ainda 
estão esperando ver o que vai 
acontecer, mas a tecnologia 
vem para nos ajudar de uma 
forma mais positiva. 

É uma aliada para trazer 
mais visibilidade, com custo 
mais acessível, trazendo maior 
abrangência, movimento, di-
vulgação, aproximação, entre 
outras possibilidades ainda 

reticentes pelo setor. Num 
casamento, por exemplo, é 
possível fazer um mix aliando 
o presencial e o online, con-
seguindo maior abrangência. 
O que antes ainda não era 
pensado é que, além dos con-
vidados presenciais, é possível 
abrir espaço para mais mil 
convidados virtualmente de 
qualquer lugar do mundo.

No mercado corporativo, a 
tecnologia também permite 
a realização de eventos com 
estrutura mais enxuta e de 
uma forma mais comedida. Os 
webinários, além de terem um 
custo mais acessível, também 
geram maior abrangência aos 
clientes.

Além disso, as empresas de 
eventos ainda têm a vantagem 
de conseguir realizar três 
eventos simultaneamente, 
com uma equipe enxuta. 
Isso era bem difícil antes da 
pandemia, sem contar que 
a forma remota diminui as 
despesas com deslocamentos, 
alimentação, tanto do público 
convidado, quando dos pró-
prios colaboradores.

Esse novo “mindset” precisa 
atingir toda a cadeia, ajudando 
os profissionais, sobretudo da 
produção a se prepararem 
para entender essas novas 
oportunidades, a entender a 
tecnologia, evitando desem-
pregos, como é observado 
hoje.

Por fim, precisamos de um 
novo “mindset” por parte 
dos profissionais de eventos 
em relação às oportunidades 
trazidas durante a pandemia 
para possibilitar a evolução do 
setor como um todo. Não dá 
mais para pensar em eventos 
do jeito que eram antes da 
pandemia. 

Precisamos nos reinventar 
e aproveitar as possibilidades 
para que possamos de maneira 
muito mais leve e promissora 
viver esse novo normal.

(*) - É sócia fundadora da Bonfatti 
Eventos, empresa especializada 

há quase 20 anos em eventos 
corporativos e de casamentos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BANCO

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.

BANCO

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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Rafael Martins (*) 

Com mais tempo em casa, as pessoas puderam 
dedicar mais atenção a esses seres, além de 
contarem com uma companhia para a solidão 

provocada pelo isolamento social. Mas, ter um animal 
de estimação requer, além de tempo e amor, investi-
mento com banho, tosa, alimentação, consultas com 
veterinário e também demanda a compra de itens, 
como roupinhas, acessórios e brinquedos. 

O gasto mensal médio com pets é de R$ 177,46, 
de acordo com a Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico (ABComm). Este montante ostenta o 11º 
tíquete médio do Brasil e pode ser superado a partir 
das demandas específicas de cada pet. 

Com toda essa dedicação aos companheiros, não é 
à toa que o Brasil figura, por dois anos consecutivos, 
como segundo principal mercado pet do planeta, fi-
cando atrás apenas dos Estados Unidos. 

No mundo dos negócios, o e-commerce é um for-
mato de vendas que registra expansão ano a ano e 
foi ampliado durante a pandemia. As vendas online 
mais do que dobraram em junho de 2020, registrando 
um aumento de 110% quando comparadas ao mesmo 
período do ano passado, segundo o camara-e.net, 
em parceria com o movimento Compre & Confie. O 
segmento pet apresentou uma expansão, assim como 
o comércio por meio de computadores e celulares, 
e ambos devem sair fortalecidos da crise pós-Covid. 

Então, por que não uni-los em um modelo de negócio? 
O pet shop online é uma tendência que vale tanto para 
organizações que estão entrando no mercado quanto 
para empresas que já atuam com vendas em uma loja 
física. O modelo também é válido para operações de 
atacadistas e distribuidores que querem atender os 
lojistas de forma online. Os benefícios dessa modali-
dade são inúmeros, aproveitando o novo cenário de 

O segmento pet deve sair fortalecidos da crise pós-Covid.

Petshop on-line, um 
modelo de negócio certeiro

Segundo dados da ONG Ampara Animal, a procura por adoção 
de pets cresceu 50% durante a pandemia do Coronavírus
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ecommercebrasil.com/reprodução

consumo, mais aberto à adoção de pets e às compras 
pela internet. 

Podemos citar a redução de custos proporcionada 
por uma estrutura mais enxuta do que as lojas físicas, 
uma operação disponível 24 horas por dia, 7 dias por 
semana para os clientes. Além disso, há um melhor 
relacionamento com o cliente, pois você passa a co-
nhecê-lo por intermédio dos dados coletados, existe 
uma ampliação da margem de lucro em função da 
redução de custos diretos e indiretos, se comparado 
a uma loja física; e baixo custo com marketing digital. 

O investimento, neste caso, consiste em colocar no 
ar um site próprio. E a escolha de uma plataforma de 
e-commerce é essencial para aumentar as chances 
de sucesso no mercado. Se a empresa já tem uma 
operação física, a plataforma deve estar conectada 
a um sistema de gestão, que será capaz de criar um 
estoque único, integrando operação física e online. 
Independente do modelo de negócio escolhido - 
e-commerce, omnichannel ou aplicativo - ainda é 
possível operar no mundo pet com um comércio de 
pequeno e médio porte. 

Isso porque 70% dos itens pet são comercializados 
em lojas de bairro, como afirma Rafael Ballarini, pre-
sidente da Associação Nacional de Distribuidores de 
Produtos Pet (ANDIPET). A dica para ter sucesso é 
profissionalizar o negócio, de modo a superar os de-
safios e aproveitar as oportunidades. 

(*) - É CEO do Grupo Máxima, líder em soluções de força de vendas e 
e-commerce, trade marketing e logística para a cadeia de abastecimento.
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Ciência: legado 
inexorável da Pandemia

Nem a mais pessimista 
das previsões poderia 
sugerir um ano tão 
atípico

Embora seja possível 
argumentar a favor de 
alertas como o de Bill 

Gates, feito há cinco anos, e 
análises como a de Nassin 
Taleb, contestando o rótulo 
de imponderável, a verdade 
é que ninguém imaginaria a 
profundidade das mudanças 
impostas pela COVID-19. 
Neste contexto, o assom-
broso número de mais de 1 
milhão de óbitos atesta resul-
tado amplamente negativo. 

Ainda que a escalada diária 
dos números, por vezes, pa-
reça tentar relativizar o im-
pacto de uma vida, esta será 
a principal e mais dolorosa 
lembrança da pandemia. 

Além disso e à medida que 
se inicia período de flexibili-
zação do fluxo de pessoas, é 
inevitável lembrar dos longos 
períodos em quarentena. O 
isolamento social imposto 
na tentativa de diminuir a 
velocidade de propagação 
do vírus teve pico de 63% 
da população e nos manteve 
afastados de pessoas que-
ridas e de hábitos outrora 
inquestionáveis. 

Economicamente, o im-
pacto era inevitável: no 
Brasil, mais de 700 mil em-
presas fecharam as portas e o 
último trimestre apresentou 
tombo histórico de 9,7% no 
PIB. Podemos enumerar, 
também, as crianças tanto 
tempo longe da escola, o 
aumento do desemprego...
enfim, a lista é extensa. 

Entretanto, sem a menor 
intenção de mostrar um 
copo meio cheio – quando se 
perdem vidas, o vazio impera 
– apresenta-se a oportunida-
de de observarmos o legado 
colateral otimista exposto 
pela pandemia: a valorização 
da ciência. Desde o primei-
ro caso, ela foi crucial para 
elucidar o agente causador 
da COVID-19. 

Somente por meio do 
sequenciamento genético 
nos foi permitido identificar 
o Coronavírus, posterior-
mente chamado de Sars-
CoV-2. Em seguida, talvez 
ofuscada pela disseminação 
das dúvidas ante o des-
conhecido, pouco crédito 
foi dado à ciência quando 
abordagens diagnósticas, 
como os testes moleculares 
e os sorológicos, começa-
ram a ser apresentadas. 
Neste sentido, a pesquisa 
e desenvolvimento em di-
versas empresas e institui-
ções possibilitaram a sadia 
diversidade de soluções 
disponíveis. 

Se a prática da ciência, 
de maneira contínua, tem 
permitido o vital aumento de 
possibilidades diagnósticas, 
o conhecimento por trás das 
vacinas segue o mesmo cur-

so. Se nem as mais estudiosas 
e experientes autoridades no 
assunto concordam entre si 
sobre quando uma vacina 
estará disponível (e acessí-
vel) no país, existem apenas 
duas certezas sobre o tema: 
ela chegará e será graças à 
ciência.

Essa tem sido mais uma 
dentre as incontáveis mu-
danças em nosso cotidiano: 
estamos todos mais conec-
tados e próximos à ciência, 
tentando entender, por 
meio dela, o que acontece. 
De acordo com pesquisa 
recente do Ibope, 58% dos 
brasileiros acreditam que a 
ciência será mais valorizada 
após a pandemia. 

Já o Google mostra que 
buscas pelo termo “artigo 
científico” tiveram salto de 
67% na comparação com 
o mesmo período do ano 
anterior. Instituições de pes-
quisa, empresas de diagnós-
tico e produtores de vacina 
tiveram relevância ampliada 
para a sociedade. Em meio 
a uma conjuntura predomi-
nantemente negativa, nas-
ceu o que podemos chamar 
de Momento Pró-Ciência. 
Um período potencialmente 
transformador de seu pro-
tagonismo, cujos impactos 
podem moldar o futuro. 

A importância dada à 
ciência e a velocidade de 
resposta a futuros novos 
surtos serão diretamente 
proporcionais. O momento 
vai passar, mas tais reflexões 
talvez concentrem a herança 
mais importante deixada 
pela COVID-19. No Brasil, é 
preciso entender incentivos 
à saúde e pesquisa básica 
como investimentos impres-
cindíveis ao bem-estar da 
população. 

Recorrer à ciência com 
surtos já em curso custa mais 
dinheiro e mais vidas. Torna-
se igualmente crítico repen-
sar os modelos atuais das 
universidades, questionando 
(a falta de) alinhamento à 
agilidade e necessidades do 
mundo “lá fora” e à postura 
relativamente contemplativa 
ao fomento do estado. So-
ma-se ainda a necessidade 
de maior participação da 
iniciativa privada em meio 
a essa dinâmica, expandindo 
presença local e ampliando 
parcerias com entidades 
públicas. 

Acima de tudo, esse ecos-
sistema demanda atuação 
sinérgica, não permitindo se 
tomar partido (sem o perdão 
da palavra). Nenhuma esfera 
deve se preservar da respon-
sabilidade e nenhum de nós 
esquecer da protagonista 
do momento: é verdade que 
ainda não temos resposta 
para tudo, mas certamente 
sem a ciência, não teríamos 
para nada.

 
(*) - É executivo sênior de marketing 

para a América Latina da Thermo 
Fisher Scientific.

Nicolas Marchon (*)

O pretendente: FERNANDO CÉSAR PESSOA CAETANO, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Murillo César Caetano Júnior e de Aparecida de Fatima Pessôa 
Caetano. A pretendente: EVY BENITO PIMENTEL, de nacionalidade brasileira, educadora 
física, divorciada, nascida em Tupã, SP, no dia (11/12/1985), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Fernando Messas Pimentel e de Miriam Rosely Benito Pimentel.

O pretendente: ROGER DIAS DOS SANTOS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
educador físico, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1995), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Pereira e de Claudia Aparecida 
Dias dos Santos Pereira. A pretendente: ALINE FERNANDES MARTINS, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar administrativa, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1996), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luce Elaine Fernandes Martins.

O pretendente: CELSO VITOR DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1980), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de José Milton de Oliveira. A pretendente: KÁRIS CRISTINA DE ARAUJO 
GOMES, de nacionalidade brasileira, professora, divorciada, nascida em São Gonçalo, RJ, 
no dia (11/01/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Maspoli 
de Araujo Gomes e de Marta Cristina de Araujo Gomes.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DAVID DORICEY, profissão: auxiliar geral, estado civil: solteiro, natura-
lidade: na Republica do Haiti, data-nascimento: 27/01/1979, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Catil Doricey e de Yolande Orilas. A preten-
dente: VALENCIA VALMYR, profissão: secretaria, estado civil: solteira, naturalidade: na 
Republica do Haiti, data-nascimento: 04/03/1984, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Joseph Valmyr e de Hermith Joseph.

O pretendente: EDER PEREIRA SOARES, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 13/06/1982, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Edivan Pessoa Soares e de 
Maria José Batista Pereira. A pretendente: SYLVIA CONTE DE OLIVEIRA, profissão: 
diretora escolar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, 
data-nascimento: 09/04/1981, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Roberto Salvador de Oliveira e de Anna Eliza Conte de Oliveira.

O pretendente: KAIQUE GOMES DA CONCEIÇÃO PIRES, profissão: auxiliar de cozi-
nha, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 14/03/1996, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Haroldo Gonçalves 
Pires e de Ivani Gomes da Conceição. A pretendente: ANA PAULA NUCCI DE OLIVEIRA, 
profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nas-
cimento: 09/07/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Geovane Conceição de Oliveira e de Mônica Florinda Nucci.

O pretendente: GLEISON SILVA ROCHA, profissão: analista contábil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Luís, MA, data-nascimento: 13/05/1995, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de José de Ribamar Silva Rocha e de Lenimar Silva 
Mendonça. A pretendente: ELEN NASCIMENTO E SOUSA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 26/05/1989, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Francisco Arminio 
Mendes e Sousa e de Dilza Freitas Nascimento.

O pretendente: MOACIR FERNANDO SERRA, profissão: analista fiscal, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 05/09/1976, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Fernando Altaba 
Serra e de Vilma Pantano Serra. A pretendente: JACKELINE FERREIRA, profissão: fisiotera-
peuta, estado civil: solteira, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 14/12/1994, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Aline Maria Ferreira.

O pretendente: VICENTE TUMA, profissão: analista de automação, estado civil: solteiro, 
naturalidade: na Angola, data-nascimento: 26/02/1990, residente e domiciliado na Mooca, 
São Paulo, SP, filho de Alvaro Carlos Antonio Tuma e de Mansoca Vita. A pretendente: 
BLENDA DE ASSUNÇÃO CARDOSO GASPAR, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: na Angola, data-nascimento: 13/09/1994, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Francisco Gaspar e de Beatriz Assunção Pedro Cardoso.

O pretendente: EDUARDO GALDIN BORGES BEIRES, profissão: músico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 01/11/1991, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Sergio Galdin Beires e de 
Herleni Correia Borges Beires. A pretendente: NATÁLIA PRESTES DE OLIVEIRA, 
profissão: atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: em Itapetininga, SP, 
data-nascimento: 10/08/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de José Geraldo de Oliveira e de Celina Prestes.

O pretendente: LUCAS BERTONCINI, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Marília, SP, data-nascimento: 31/01/1997, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Luiz Alberto Bertoncini e de Silvia 
Cristina Bertoncini. A pretendente: GLEICY KELLY CASTRO ALVES, profissão: agente 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: em Una, BA, data-nascimento: 
26/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vivaldo Bispo Alves e 
de Vanuza Santos Castro.

O pretendente: ALEXANDRE LEANDRO ROBISON MARTINS VIEIRA, profissão: 
auxiliar de livraria, estado civil: divorciado, naturalidade: em Chapecó, SC, data-
nascimento: 14/06/1972, residente e domiciliado em Araucária, PR, filho de Leonel 
Martins Vieira e de Diva Luiza Vieira. A pretendente: ROSELI DE CARVALHO 
BAILOMO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, São 
Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 09/03/1971, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Afonso Pasqual Bailomo e de Maria das Graças 
de Carvalho Bailomo.

O pretendente: BRUNO KLASER BARUCO, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 06/09/1991, 
residente e domiciliado em Ermelino Matarazzo, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Sergio Klaser Baruco e de Ana Paula Metecius Baruco. A pretendente: JULIANA 
LOUREIRO BASTOS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1991, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto Adolfo Bastos e de 
Jurema Loureiro Bastos.

O pretendente: SEBASTIÃO APARECIDO IZIDORO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Boa Esperança do Sul, SP, data-nascimento: 24/08/1949, re-
sidente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Joaquim Izidoro da 
Silva e de Antonia Biffe Izidoro. A pretendente: MAGALI PEREIRA DE SOUZA, profissão: 
cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nas-
cimento: 10/07/1963, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Carmerindo Alves de Souza e de Aparecida Pereira de Souza.

O pretendente: EDUARDO PAULINO MARQUES, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
20/01/1991, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
José Aparecido Marques e de Suely Paulino Marques. A pretendente: ALINE MARIN 
DE ALMEIDA PRADO, profissão: tosadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 23/03/1996, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Alexandre Marin de Almeida Prado e de Patricia 
Nunes Marin.

O pretendente: ANDERSON RICARDO MACHADO DE JESUS, profissão: técnico 
de TI, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
03/12/1987, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Sinval Aparecido de Jesus e de Maria Selma Machado de Jesus. A pretendente: 
CINTIA PACHECO BOTELHO, profissão: estudante de veterinária, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 28/08/1988, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Marcos Botelho 
e de Ana Rosa Pacheco Botelho.

O pretendente: CAUÊ LASSO CARAM MURATT, profissão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 11/07/1988, residente e 
domiciliado em Santo André, SP, filho de Dionel Angelo Muratt e de Soraia Lasso Ca-
ram Muratt. A pretendente: THAÍS DA SILVA NATAL, profissão: musicista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 04/08/1988, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Romeu Natal Filho 
e de Cleyse Maria da Silva Natal.
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Ele veio para trazer uma 
maneira mais simplifi-
cada de realizar trans-

ferências e pagamentos. 
No entanto, essa novidade 
chamou atenção de alguns 
golpistas que estão usando 
a ansiedade e a possibilidade 
de fazer o pré-registro de 
chaves como oportunidades 
para agir de má fé. 

“Por se tratar de um meio 
online de phishing, eles uti-
lizam isso de gancho. Esse 
termo “phising” é uma tática 
usada nesse tipo de golpe, 
onde eles mandam mensa-
gens em massa e esperam 
que algumas pessoas acre-
ditem e caiam na mentira”, 
explica Caio Mastrodomeni-
co, CEO da Vallus Capital. As 
fraudes costumam aconte-
cer da seguinte maneira: por 
meio de um texto chamativo 
que vem pelas redes sociais, 
e-mails e até mensagens em 
aplicativos de conversa e 
SMS, os golpistas informam 
os benefícios do PIX e pe-
dem para que cadastrem 
sua chave. 

Para esse cadastro ser 
efetuado, são pedidos dados, 
como o CPF, e-mail, telefone 

Essa novidade chamou atenção de alguns golpistas para 
agir de má fé.
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Conheça as principais dicas para 
não cair nos golpes usando o PIX
O PIX é uma novidade bancária que já ganhou espaço na vida financeira de muitas pessoas, antes 
mesmo de ser usado efetivamente

caso não tenha pedido, 
não clique em nenhum 
link de terceiros.

	 •	Não instale progra-
mas ou arquivos em 
anexos. Essa não é uma 
ação comum em lojas e 
estabelecimentos, então 
se algum local pedir para 
que faça isso, fique aten-
to, pode ser uma forma 
de roubar seus dados. 

	 •	Cancele seu cartão se 
achar necessário. Se 
está achando que seus 
dados possam ter sido 
expostos ou divulgados, 
cancele seu cartão e 
entre em contato com 
o banco ou instituição 
financeira e peça para 
bloquear suas contas e 
trocar o seu login. 

“É sempre importante ficar 
atento a essas informações. 
O ideal é que confie somente 
nos sites e aplicativos oficiais 
e evite ao máximo colocar 
seus dados em links enviados 
por terceiros. Lembre-se, o 
phishing é um golpe opor-
tunista”, finaliza o CEO. 
Fonte e mais informações: 
AI/Vallus Capital.

e em alguns casos até da-
dos bancários e senhas de 
autenticação. E assim, eles 
passam a ter acesso a eles. 
Pensando nisso, a Vallus 
Capital, decidiu dar cinco 
dicas importantes que te 
farão evitar de cair nessas 
fraudes: 
	 •	Adicione as chaves 

do PIx de forma cor-
reta. Se você quer fazer 
o pré-cadastramento 
dessa nova modalida-
de, lembre-se de fazer 
exclusivamente pelos 
canais oficiais da sua 
instituição bancária, 

como por exemplo, o 
aplicativo baixado em 
seu celular. No caso 
de dúvida, sempre tire 
por meio desse mesmo 
canal. 

	 •	Nunca forneça senhas. 
Empresas nunca pedem 
senhas, seja elas bancos, 
instituições ou outros. 
Caso peçam, desconfie. 

	 •	Cuidado com as solici-
tações de mudança de 
senhas que você não 
pediu. Geralmente, se 
você pede, eles mandam 
um link de confirmação 
para o seu e-mail, mas 

Leandro Gotz (*) 

Ainda bem que a internet é um espaço 
democrático, barato e rápido. 

Se adaptar ao novo e estar preparado 
para as transformações tecnológicas que 
estão ocorrendo no setor de serviços já 
não eram tarefas simples no período de 
pré-pandemia. Agora, com a chegada da 
crise financeira, os fornecedores, principal-
mente os autônomos, têm um grande desafio 
pela frente: encontrar formas de continuar 
atraindo clientes para gerar renda durante 
este momento de instabilidade econômica. 

Missão impossível, certo? Quase! De 
acordo com dados do Portal do Empreen-
dedor do Governo Federal, em 31 agosto 
de 2020 o número de microempreende-
dores individuais (MEIs) passou dos 10,6 
milhões de cadastros. Essa é apenas uma 
das alternativas que muitas pessoas têm 
encontrado para continuar prestando os 
mais diversos serviços durante a pande-
mia. Com o CNPJ, os profissionais autô-
nomos conseguem atuar de forma mais 
segura e até negociar com outras empresas 

que exigem a emissão de nota fiscal. 
O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) também aponta que o 
setor de serviços cresceu 5% em junho, em 
comparação com maio. Apesar de não ser 
uma retomada aos níveis correspondentes 
ao pré-pandemia, esse aumento é positivo 
e bem-vindo, mostrando que o segmento 
está tentando se adaptar ao novo cenário, 
mesmo que não esteja bem definido. 

Ainda que a tal da reinvenção seja 
difícil para muitos profissionais durante 
esse período de crise, independente do 
segmento de atuação, essa criação de 
mais oportunidades passa pela entrada no 
ambiente digital, uma vez que o isolamento 
social acelerou esse processo de digitali-
zação dos consumidores, já em curso no 
pré-pandemia e sem volta A boa notícia é 
que a internet é um espaço democrático, 
barato e rápido, por isso permite que os 
trabalhadores informais ampliem a di-
vulgação dos próprios serviços para uma 
parcela maior de clientes, que dificilmente 
alcançariam apenas no velho boca a boca. 
De marido de aluguel ao terapeuta, todos 

podem estar no ambiente online, seja em 
plataformas digitais ou em outros canais. 

Os recursos e ferramentas tecnológicas 
para se adaptar rapidamente e migrar do 
mundo offline para on são muitas. Entre-
tanto, muitas das características exigidas 
de um profissional para fechar um negócio 
pessoalmente continuam sendo relevan-
tes no cenário digital. Prestar um serviço 
excelente, atender bem, saber negociar e 
vender, além de ter bom relacionamento 
interpessoal, continuam sendo fatores-
chave para os profissionais gerarem renda. 

Como essa transformação digital está só 
no começo, os profissionais que conseguirem 
se adaptar rapidamente não vão aproveitar 
somente as oportunidades do momento 
atual, como também estarão até mais pre-
parados para atuar no cenário pós-pandemia 
e maximizar ainda mais os ganhos futuros. 

Logo, se adaptar ao uso da tecnologia 
para ofertar serviços é o primeiro passo 
para se reinventar na crise. 

(*) - É CEO do Helpie, plataforma digital que conecta 
consumidores e fornecedores de serviços de qualquer 

natureza por meio de web e aplicativos móveis. 

Mundo digital: o começo para se reinventar na crise
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