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Em um primeiro momento, quando nos referirmos ao dia a dia dos 
colaboradores, temos que pensar fora da caixa. Isso significa parar 
com crenças limitantes de que a sua equipe não alcançará um patamar 
superior. Para começar, é importante destacar quais são os pontos 
fortes e fracos, além de oportunidades e as ameaças, em relação à 
sua empresa, perante o time que está na linha de frente. Um bom 
exemplo desse cenário é quando falamos de um profissional médico 
que nunca atrasa uma consulta: esse é um fator que os pacientes 
valorizam, e muito.   

Produtividade de sua equipe

No atual cenário, a importância da segurança alimentar cresceu ainda 
mais, já que é essencial garantir que os alimentos e seus ingredientes sejam 
analisados nos mais altos padrões para que cheguem com segurança à mesa 
dos consumidores. Como parte de sua atuação em qualidade e segurança 
dos alimentos, a Nestlé conta com o Centro de Tecnologia Analítica de 
Qualidade - NQAC Brasil (Nestlé Quality Assurance Center), em Araras 
(SP). Há mais de 60 anos presente no país e com novas instalações, inaugu-
radas em 2018, o NQAC Brasil faz parte de uma rede global de Centros de 
Qualidade da Nestlé, que inclui 21 laboratórios ao redor do mundo.   

Segurança dos alimentos

Comprar uma franquia pode ser uma ótima jogada para o empre-
endedor que não quer criar um novo negócio do zero. Em teoria, os 
franqueados adquirem um modelo funcional em todos os níveis, desde 
o branding até precificação, posicionamento da marca e público-alvo 
definido.  Sendo assim, as pessoas buscam investir em franquias, 
independentemente do setor, por se tratar de um modelo de negócio 
testado, estruturado, mas é importante que o empreendedor leve em 
consideração alguns pontos antes de adquirir sua franquia.   

Como não errar na hora de investir em franquia

Freepik

Negócios em Pauta

Fraude no Combustível
O Instituto Combustível Legal, associação que atua no 

combate ao comércio irregular e fraudes do setor de com-
bustíveis no Brasil, lança o canal "Denuncie". Uma seção 
especial que auxilia o consumidor a encontrar em sua re-
gião o órgão competente para cada tipo de denúncia que 
deseja realizar, caso tenha sido vítima de irregularidade 
fiscal/de produto ou propaganda enganosa ao abastecer 
seu veículo. A colaboração da população é fundamental 
para que possamos desfrutar de um comércio saudável e 
leal. Mais informações no site: (https://institutocombusti-
vellegal.org.br/denuncie-combustiveis/).    Leia a coluna 
completa na página 3

institutocombustivellegal.org/reprodução
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Agro Experience

@A ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio) e o 
TD (TransformaçãoDigital.com) apresentam o Agro 

Experience, evento que acontece de 3 a 5 de novembro, 
100% gratuito e online, onde serão debatidos os desafios do 
agronegócio em três frentes: Inovação, Sustentabilidade e 
Comunicação. A programação abordará temas da atualidade, 
ditando rumos e mostrando tendências para o agro do futuro. 
Nos três dias de evento, serão mais de 40 convidados, com 
quase 20 horas de conteúdos exclusivos. Entre os temas 
que serão debatidos estão a importância da inovação nos 
mais variados segmentos do agro, a situação das florestas 
do Brasil, legislação ambiental, o fortalecimento do setor 
produtivo e a integração entre meio ambiente e agronegócio 
(https://agro-experience.com/).   Leia a coluna  completa 
na página 2

Reprodução

A internet trouxe com ela o 
boom dos e-commerces, que 
após tantos anos tem buscado 
cada vez mais trazer novos 
meios de fidelizar clientes, atrair 
potenciais parceiros e investir 
em tecnologia, se renovando em 
um mercado tão competitivo. 

E a pandemia, por sua vez, colaborou 
para que as lojas físicas migrassem 

para o online o mais rapidamente possível. 
Independente se é no ramo físico ou no 
universo online, o desafio de manter as 
coisas sempre girando continua sendo o 
ponto chave para os empreendedores. A 
retomada da economia e com a confiança 
do consumidor subindo novamente trazem 
o momento certo e propício para alavancar 
os negócios. 

Muitas vezes é preciso que a marca se 
reestruture definindo melhor o seu público, 
que tem tido mais exigência no que diz res-
peito à qualidade, investimentos em novo 
posicionamento, portfólio e até mesmo no-
vas parcerias chaves com outras empresas 
que tenham relação e complemento com 
o seu próprio negócio. Vamos fazer uma 
análise de alguns dos seis principais pontos 
de um e-commerce bem sucedido. 

Conhecendo o público - O primeiro 
passo é entender as necessidades do seu 
público, quem ele é, do que ele precisa, e 
se o seu produto está realmente atendendo 
essa necessidade. Ou seja, não é apenas 
uma questão de levantar o gênero ou a 
idade da maioria dos seus clientes, mas 
buscar entender o que eles estão querendo 
dentro do que procuram e que sentimen-
tos permeiam essa tomada de decisão. É 
possível pesquisar no mercado, realizando 
pesquisas com os clientes ou até mesmo 
pelo perfil de clientes da própria loja, oca-
siões que consomem mais etc. 

Seis ações essenciais para 
crescer com o e-commerce

Diversidade - Ao conhecer o seu pú-
blico, é possível definir os produtos que 
irá ofertar, tendo uma diversidade dentro 
daquilo que se deseja. Você não precisa 
oferecer tudo dentro da categoria presen-
tes, por exemplo, o que iria dificultar gerir 
estoque, mas pode ter uma variedade de 
chocolates, pelúcias e cestas para compor 
kits diversos. 

Site responsivo - Em um mundo mobile 
ter um site responsivo é essencial. Isso 
significa que a abordagem do site deve ser 
renderizada de uma forma que uma varie-
dade de dispositivos tenham acesso a ela de 
forma simples, clara, nítida e sem ruídos. 
Ou seja, o seu site precisa funcionar bem 
em qualquer lugar e em qualquer aparelho. 

Investimentos em tecnologia e parce-
rias - Invista em tecnologia, ela é primordial 
para o seu negócio. Para fazer com que as 
demandas andem, muitas vezes é preciso 
contar com parceiros, e os parceiros por 
sua vez também têm confiar no seu negócio. 
Oferecer a eles o seu melhor também faz 
parte do processo de crescimento. 

Alguns, por exemplo, apostam no block-
chain que fornece segurança de transações 
financeiras dentro das empresas para atuar 
com as empresas parceiras, que por sua 
vez distribuem os produtos da marca em 
todo o território nacional. 

Gerenciamento de estoque - Um 
bom gerenciamento de estoque evita 
desperdícios e falta de produto, ou 
seja, dinheiro parado. Identifique quais 
são os produtos de maior demanda e 
procure deixar que nunca estejam em 
falta no estoque. Um sistema de gestão 
empresarial como um software simples, 
pode centralizar todas essas atividades, 
com rapidez e organização, e possui os 
dados sempre atualizados para que você 
possa consultar. 

Logística - O estoque é apenas um 
dos passos a se estar atento no setor 
que corresponde à logística. Outros 
problemas são as altas tarifas, condições 
de estradas, roubo de mercadoria, má 
qualidade da frota em circulação, a ine-
ficiência da própria tecnologia aplicada 
e não entender as ferramentas que se 
tem disponíveis. 

A compreensão desse cenário e saber 
como poder utilizar todos os recursos é 
essencial para que o consumidor final não 
arque com as consequências de um atraso 
em uma entrega, por exemplo, e a marca 
não fique mal vista perante os olhos do 
consumidor. É preciso ter um bom geren-
ciamento de equipe e produtos. 

 
(Fonte: Luiz Torres é CEO da Flores Online, 

o primeiro e-commerce de flores e presentes 
especiais do País - www.floresonline.com.br).

NA CONTRAMãO DO MOMENTO DE RECESSãO

SETOR DE 
FARMáCIAS DE 
MANIPuLAçãO 

PERMANECE 
EM ExPANSãO

    Leia na página 6
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Cargas no Porto 
A movimentação de cargas no Porto 

de Santos em setembro totalizou 12,2 
milhões de toneladas, 5,2% acima do 
mesmo período de 2019. No acumulado 
do ano, a movimentação alcançou 110,1 
milhões de toneladas, alta de 10,2% 
sobre o mesmo período de 2019 e de 
9,7% sobre o recorde anterior para o 
intervalo, registrado em 2018. Com 
isso, a expectativa é encerrar o ano com 
a melhor marca da história, acima das 
134 milhões de toneladas de 2019 – que 
já fora recorde.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/setor-de-farmacias-de-manipulacao-permanece-em-expansao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-31-10-a-03-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-31-10-a-03-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-31-10-a-03-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estrategista-pontua-sobre-como-nao-errar-na-hora-de-investir-em-uma-franquia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/seguranca-dos-alimentos-requisito-fundamental-para-o-consumo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/saiba-quais-pontos-que-devem-ser-trabalhados-para-sua-equipe-ser-produtiva/


www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

São Paulo, sábado a terça-feira, 31/10 a 03/11 de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

Diretrizes para o tratamento 
do comportamento suicida

O suicídio é a principal causa de 
morte em todo o mundo entre 
pessoas de 15 a 24 anos de ida-

de e deixa impactos profundos para 
famílias e comunidades, incidindo em 
enormes custos sociais estimados em 
mais de 93 bilhões de dólares por ano 
apenas nos Estados Unidos.

No Brasil, 50.664 mortes por suicídio 
foram registradas de 2010 a 2014, e a 
taxa média de mortalidade por suicídio 
foi de 5,23 por 100 mil habitantes. Os 
municípios brasileiros com as maiores 
taxas foram Taipas do Tocantins (TO) 
com 79,68 óbitos por 100 mil  habitan-
tes; Itaporã (MS) com 75,15 óbitos por 
100 mil habitantes; Mampituba (RS) 
com 52,98 óbitos por 100 mil habitantes; 
Paranhos (MS) com 52,41 óbitos por 
100 mil habitantes; e Monjolos (MG) 
com 52,08 óbitos por 100 mil habitantes.

Embora muitas diretrizes tenham 
sido publicadas para o tratamento do 
comportamento suicida até o momen-
to, não existem diretrizes recentes 
baseadas em evidências cientificas que 
se apliquem à realidade do suicídio 
no Brasil. O objetivo desse estudo, 
conduzido pela Associação Brasileira 
de Psiquiatria, é cumprir esse papel e 
fornecer diretrizes fundamentais aos 
profissionais de saúde para o manejo de 
pacientes com comportamento suicida 
no Brasil. 

Só falar sobre suicídio em setem-
bro não é o suficiente. É necessário 
agir e levar informação de qualidade 
para a população para reduzir o número 
de casos no país. O lançamento dessas 
diretrizes específicas para a realida-
de da saúde mental do nosso país é 
de extrema importância para que os 
profissionais estejam aptos a abordar, 
avaliar e identificar fatores de risco em 
um suicida em potencial e evitar que 
mais pessoas venham a óbito – afirma 
Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente 
da Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP).

O projeto envolveu onze profissio-
nais brasileiros da área de psiquiatria, 
selecionados pela Comissão de Emer-
gências Psiquiátricas da Associação 
Brasileira de Psiquiatria. Para o de-
senvolvimento dessas diretrizes, foram 

suicídio. No entanto, é importante 
esclarecer que as alterações genéticas 
no comportamento suicida ainda são 
controversas, e até o momento, não há 
nenhum gene identificado direcionado 
ao suicídio.

Fatores de risco – Foram identifica-
dos 61 principais fatores de risco para 
tentativa de suicídio até o momento, 
com maior evidência:  uso agudo de 
álcool, transtorno dismórfico corporal, 
maus-tratos infantis, uso crônico de 
maconha, transtorno de humor, obe-
sidade e suicídio de parentes, entre 
outros.  É importante esclarecer que 
ainda não existem fatores de risco uni-
versais e que cada um dos observados 
nas pesquisas só foi detectado após a 
comparação com diferentes variáveis. 
Também vale enfatizar que nenhum 
fator isolado é preditivo de tentativa 
ou suicídio consumado. Geralmente, 
a soma de vários fatores é a desenca-
deadora do evento.

Dados demográficos - Em números 
absolutos, a mortalidade por suicídio 
atinge o pico na faixa de 15 a 29 anos. 
Entre crianças de 10 a 14 anos, o 
suicídio é a terceira causa de morte 
mais comum e a segunda causa de 
morte mais comum até os 34 anos. A 
proporção entre homens e mulheres 
varia de acordo com diferentes estudos 
e regiões. Alguns estudos mostram que 
orientação homossexual ou bissexual, 
ser filho único na família, ter baixa es-
colaridade, ser solteiro e extra preso 
podem ser fatores de risco.

O suicídio é um problema de saúde pública global e uma das principais causas de morte. De acordo 
com a Organização Mundial da Saúde, em todo mundo, aproximadamente 800 mil pessoas morrem por 
suicídio a cada ano, representando 1,5% de todas as mortes. 

revisados 79 artigos, de 5.362 coletados 
inicialmente e 755 resumos.

Diretrizes - Existem muitos fatores 
de risco para a tentativa e o suicídio, 
não havendo um único fator capaz de 
prever eventos de curto ou longo prazo. 
Portanto, a avaliação deve ser completa, 
individualizada e considerar a combi-
nação de múltiplos fatores, com ênfase 
particular na história pessoal e familiar 
de comportamento suicida, presença 
de doença mental aguda e estressores 
que os indivíduos têm dificuldade em 
lidar. Além disso, o suicídio é uma emer-
gência médica e requer uma avaliação 
rápida e eficaz. Por isso, recomenda-se 
que o atendimento ao paciente suicida 
deve começar como em qualquer outra 
emergência médica.

Fatores de proteção – Esses fato-
res podem reduzir as chances de uma 
nova tentativa ou o óbito. Porém, é 
importante deixar claro que os fatores 
de proteção não substituem a presença 
de diversos fatores de risco, e as me-
lhores medidas a serem oferecidas ao 
paciente são a vigilância e o tratamento. 
Elencamos como fatores de proteção: 
sono reparador de 8h a 9h de duração; 
religiosidade; confiança nas próprias 
habilidades para enfrentamento de 
situações difíceis, entre outros.

Genética – Evidências cientificas 
sugerem contribuições genéticas para 
o risco de suicídio. O comportamento 
suicida é alto em familiares de indi-
víduos que tentam ou completam o 

News@TI 

Arklok e TS Shara se unem

@Arklok, empresa especializada em outsourcing de infraestrutura 
tecnológica, e a indústria TS Shara, provedora de soluções de 

equipamentos de proteção em energia de alta tecnologia, firmam 
parceria para oferecer ao mercado aparelhos de segurança, como 
nobreaks, estabilizadores e inversores de tensão e protetores de rede 
inteligentes. O ponto forte da parceria é a locação de equipamentos 
de proteção de energia junto às soluções já fornecidas pela Arklok 
a seus clientes. Com isso, por meio da ação conjunta, a empresa 
de outsourcing conseguiu expandir seu crescimento (http://www.
arklok.com.br/ ou https://tsshara.com.br/).

Workshop internacional em engenharia 
de software para a saúde

@A segunda edição do International Workshop on Software En-
gineering for Healthcare (SEH), que acontece na terça-feira 

(3) de maneira virtual, é parte da programação de uma das maiores 
conferências internacionais da área: a International Conference on 
Software Architecture (ICSA 2020). A ideia do Workshop é estimular 
a interação entre estudantes, pesquisadores e profissionais de enge-
nharia de software, informática em saúde e domínios médicos. Entre 
os tópicos que serão discutidos estão padrões, métodos, modelos e 
técnicas que moldarão a próxima geração dos sistemas de software 
na área da saúde (http://seh.icmc.usp.br/html/seh-2020.html).

ricardosouza@netjen.com.br
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OpiniãO
Indústria do futuro: 

os impactos da Covid-19 
nas fábricas de 2035 

Você já parou para 
pensar como serão as 
linhas de montagem 
daqui há 15 anos? 

Como produtores de 
tecnologia e agentes 
de inovação, nós nos 

fazemos essa pergunta to-
dos os dias. E de uns tempos 
para cá, com uma pandemia 
em curso, distanciamento 
social, quarentena e gran-
des economias mundiais 
paradas, entendemos que 
as definições que imaginá-
vamos para as fábricas de 
2035 estão mudando, como 
todo o resto do mundo. Mas, 
afinal, o que podemos espe-
rar para os próximos anos? 

Avaliando as grandes 
tendências que estão se 
construindo no Brasil e no 
mundo, podemos garantir 
que as fábricas do futuro 
serão muito diferentes das 
indústrias de hoje, mas pro-
vavelmente não da maneira 
que todo mundo esperava! 
Desde a primeira Revolu-
ção Industrial, quando a 
mecanização hidráulica e a 
energia a vapor passaram a 
automatizar trabalhos, an-
tes realizados manualmen-
te, mais atividades foram 
assumidas pelas máquinas. 

A partir desse momento, 
cada avanço tecnológico, 
de computadores e robó-
tica, foi marcado por um 
tipo de automação adicio-
nal. Inteligência Artificial, 
carros autônomos, robôs 
carregáveis...a cada novo 
ano, uma enxurrada de 
tecnologias foram surgin-
do. As pessoas passaram a 
imaginar, então que 2035 
seria marcado pela "Era das 
Máquinas", mas não é nisso 
que acreditamos. 

Para nós, as linhas de 
montagem serão marcadas 
por características como 
valor humano na produção 
em massa, máxima perso-
nalização e mão de obra 
extremamente qualificada. 
Para explicar isso, convido 
você a olhar para o que 
está ocorrendo nas fábricas 
agora. 

Neste momento, muitos 
fabricantes estão trans-
formando suas linhas de 
montagem em sistemas que 
chamamos de "lights out", 
uma metodologia em que 
é possível produzir bens 
de alta demanda com qua-

lidade consistente, custo 
baixo sem precedentes e 
pouquíssima intervenção 
humana. 

Ironicamente, ao mesmo 
tempo em que esse fenô-
meno ocorre dentro dessas 
linhas, do lado de fora, o 
consumo global tem tido 
uma mecânica diferente: 
a "marca" humana parece 
agradar aos consumidores 
mais do que nunca, seja 
na busca por cervejas ar-
tesanais até na procura de 
artigos de luxo feitos à mão 
e, muitas vezes, completa-
mente personalizados. 

Com esse complexo para-
doxo, você deve estar pen-
sando: as fábricas "light out" 
seriam opções equivocadas 
para a manufatura, certo? E 
a resposta para uma questão 
assim, tão enredada, não 
poder ser simplista. Em 
2035, as fábricas "lights out" 
serão sim uma parte vital da 
fabricação do produto. O 
mundo precisa de milhões 
de produtos que não reque-
rem nenhum toque humano 
para serem valiosos. 

Porém, ao mesmo tempo, 
também haverá muito mais 
fábricas que empregarão 
trabalhadores com habi-
lidades exclusivamente 
humanas. Neste cenário, 
combinar mão de obra 
humana e robôs altamente 
colaborativos parece ser o 
melhor caminho já que os 
dois podem conviver de 
forma segura e econômica, 
contribuindo ainda para um 
aspecto muito importante, a 
qualificação da mão de obra. 

Dessa maneira, os traba-
lhadores que serão necessá-
rios nas linhas de montagem 
do futuro são aqueles que 
têm um valor particular 
a agregar ao produto em 
questão. Eles devem ter ex-
periência em uma área ne-
cessária para dar ao produto 
o grau de toque humano que 
o mercado exige. 

Em suma, o futuro que 
enxergamos está na auto-
mação com propósito, que 
coexista com o trabalho 
singelo do homem, por isso, 
sugiro que todos pensem 
nisso na hora que decidir 
automatizar suas linhas de 
produção. Combinado? 

(*) -  É CTO da Universal Robots, 
responsável pela melhoria dos 

robôs UR existentes e pelo 
desenvolvimento de novos produtos 

e um dos criadores do produto.

Esben Østergaard (*)

Nas próximas seis semanas, o WhatsA-
pp estará no ar com uma campanha de 
conscientização sobre a importância do 
combate às notícias falsas nas eleições 
2020. Assinada pela AlmapBBDO, as 
peças serão focadas em três principais 
mensagens: na importância de verificar a 
veracidade da informação antes de com-
partilhar, na possibilidade de denunciar 
mensagens de disparo ilegal em massa e 
nas medidas tomadas pelo WhatsApp para 
evitar a divulgação de notícias falsas na 
sua própria plataforma.

As artes, que transformaram os emo-
jis do WhatsApp nos tradicionais pins 

eleitorais usando as cores da bandeira 
do Brasil, serão exibidas no Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube e também 
serão veiculadas nos principais sites de 
notícias e jornais do país. As mensagens 
ganham ainda o reforço de influenciadores 
digitais como Evaristo Costa, Matheus 
Ribeiro, Mari Palma. Desde as eleições de 
2018, o WhatsApp tem feito uma série de 
mudanças na plataforma e no time local 
dedicado à Políticas Públicas, Comunica-
ção, Marketing e Negócios.  

“O WhatsApp fez mudanças muito signifi-
cativas nos últimos anos, o que ajudou a ter 
um entendimento mais qualificado sobre o 

contexto local para aprimorar os recursos 
do aplicativo. Toda essa mudança nos deu 
novas possibilidades para trabalharmos em 
parceria com as autoridades locais e, até 
mesmo, no entendimento de consumidores 
e clientes.” explica Renata Costa, gerente 
de Consumer Marketing do Facebook Bra-
sil. “É um ótimo momento para trazermos 
essa campanha de conscientização para os 
nossos usuários usarem a ferramenta e os 
recursos com mais confiança”, finaliza. A 
campanha será exibida até 29 de novem-
bro, quando acaba o segundo turno das 
eleições (https://denuncia-whatsapp.tse.
jus.br/dew/rest/denuncia/).

WhatsApp lança campanha de combate a notícias falsas 
durante as eleições municipais 2020

30 vagas abertas
A empresa de tecnologia 

da informação Gateware está 
com 30 vagas abertas para 
contratação, sendo boa parte 
delas para desenvolvedores, 
cientistas e analistas de da-
dos. As vagas se destinam a 
trabalhos dentro da própria 
empresa e também para a 
alocação de profissionais em 
grandes empresas de todo o 
Brasil, como a ABinBev.

O número de vagas reflete a 
retomada do crescimento no 
setor. Mesmo com a pande-
mia, a empresa já realizou 27 
contratações apenas em 2020. 
Até o final do ano, o número 
de deverá superar o total de 
2019, quando 32 novos cola-
boradores foram contratados. 
Atualmente, 56 pessoas traba-
lham na Gateware.

Segundo a gerente da 

Recursos Humanos da em-
presa, Patrícia Ruppel, as 
áreas de desenvolvimento de 
aplicativos e de ciências de 
dados já apresentavam uma 
tendência de crescimento 
desde 2019.

"Com a pandemia, houve 
um susto e uma redução no 
ritmo das contratações, mas 
a partir de julho esse ritmo 
voltou a acelerar e agora está 
retornando à normalidade. 
A necessidade de ter bons 
desenvolvedores e de traba-
lhar com dados de maneira 
assertiva cresceu durante 
o período. São áreas em 
expansão constante e que 
mudam rapidamente, então 
exigem profissionais capaci-
tados e que se atualizem. Por 
isso, são muito valorizados 
no mercado", explica.
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higiene pessoal para adultos e crianças, está acompanhando esse 
movimento. Para este semestre, o Grupo aposta em nova estratégia 
de digital commerce e lança lojas online para suas três principais 
marcas: Pom Pom, Bigfral e Cremer. O lançamento objetiva ampliar 
as vendas pelo Brasil, facilitar o momento da compra e estreitar a 
relação das marcas com os consumidores. As lojas foram construí-
das para oferecer a melhor experiência de uso aos consumidores e 
auxiliar sua navegação em cada universo. Mais informações, acesse 
(www.lojabigfral.com.br). 

E - Escola de Séries
O Workshop Internacional Escola de Séries, evento que acontece de 
forma virtual entre 7 e 15 de dezembro e que tem como foco a capa-
citação e qualificação de criadores e produtores de séries, confirmou 
novos nomes de especialistas do mercado como conferencistas. Henry 
Jenkins, especialista em transmídia e cultura dos fãs, Fabio Seidl, Diretor 
Global de Criação, Marketing e Negócios do Facebook, e Erika Green 
Swafford, roteirista de séries de sucesso como “How to Get Away with 
Murder” (Netflix) e “The Mentalist” (Amazon Prime, Globoplay), são 
alguns dos nomes de peso que se juntam ao time do encontro organizado 
em três eixos temáticos: criação, negócios e inovação. Inscrições e mais 
informações: (www.autoria.com.br).

F - Cidade Verde
A Pague Menos, primeira rede de farmácias presente em todos os 26 
estados e no DF, realizou o plantio de mais de 1500 mudas como parte 
da Campanha Cidade Verde 2020. A ação, em parceria com a ONG 
Ecomuseu Natural do Mangue, teve como objetivo reflorestar áreas 
de manguezal nas margens do Rio Pacoti, na região de Fortaleza. A 
iniciativa é resultado das vendas dos produtos identificados com o selo 
“Produto Cidade Verde”, disponíveis em todas as lojas da rede, entre 
agosto e setembro. Parte do lucro obtido na venda dos itens participan-
tes da campanha foi destinado ao Ecomuseu, para obtenção, plantio e 
manutenção das mudas. A ONG promove o reflorestamento das áreas de 
manguezais em diversas regiões do estado do Ceará e ações educativas 
sobre a preservação desse ecossistema.

G - Novos Produtos
O Desafio IoT 2020-2021 (Internet of Things, ou Internet das Coisas) 
está com as inscrições abertas para submissão de projetos, que serão 

A - Proteção Ambiental
Estão abertas as inscrições para o I Seminário Internacional Brasil-União 
Europeia: Justiça e Políticas de Proteção Socioambiental. A iniciativa 
será realizada no próximo dia 17, na sede do Conselho Nacional de 
Justiça, em Brasília, com transmissão pelo canal do CNJ no YouTube. O 
seminário tem como proposta discutir novas formas de atuação do Poder 
Judiciário na tutela da Amazônia Legal e das populações tradicionais 
envolvidas. No encontro, será divulgado estudo realizado por peritos 
brasileiros e europeus para abordar como o Judiciário pode ser poder 
garantidor tanto da Amazônia Legal quanto da temática geral ao meio 
ambiente. Inscrições e mais informações: (https://eventos.cnj.jus.br/)

B - Caminhos da Moda
Nesta terça (3) e quarta-feira (4), acontece a primeira edição da IntegrA-
bit, conferência internacional online que reúne players da indústria têxtil 
e de confecção e formadores de opinião. Por meio de painéis e palestras 
com especialistas, apresentará um panorama do comportamento de con-
sumo mundial, abordando assuntos como a importância da comunicação 
na mudança do mindset, tendências em modelos de negócios e canais de 
venda, além de novas experiências do consumidor. Nos painéis, o futuro 
do varejo e da moda, elementos que integram e movem todos os elos da 
cadeia, serão abordados por especialistas, empresários, autoridades e 
consultorias nacionais e internacionais. Inscrições e mais informações 
em: (www.congressoabit.com.br). 

C - Bolsa de Estudos 
Com o objetivo de valorizar estudantes que apresentam bom rendimento 
acadêmico, o Colégio Marista Arquidiocesano, de São Paulo, realiza o 
Concurso Bolsa de Mérito Acadêmico, destinado a estudantes de outras 
instituições que irão ingressar na 1ª série do Ensino Médio em 2021. 
As inscrições estão abertas até o próximo dia 15 e a prova presencial 
acontece no dia 18. Dará direito a um desconto de até 40% no valor das 
mensalidades, com início em 2021, e será válido para todas as séries do 
Ensino Médio. O cadastro dos alunos interessados pode ser feito pelo 
portal do Colégio (http://www.maristaarqui.com.br). As inscrições são 
gratuitas.

D - Venda Direta
O mundo está passando por grandes transformações em torno 
do digital e a Ontex, empresa referência na produção de itens de 

analisados por um grupo de profissionais capacitados e receberão 
mentoria para desenvolvimento da solução, visando a criação de 
start-ups, novos processos e produtos. Os melhores projetos serão 
levados para a edição 2021 do Fórum Brasileiro de IoT e do Congresso 
Brasileiro e Latino-Americano de IoT, onde poderão ser observados 
por investidores e eventuais parceiros e clientes. As inscrições vão 
até o dia 12 de dezembro e você pode fazê-las pelo link: (http://www.
sympla.com.br/desafio-iot__1022571). Mais informações: (http://
desafiot.org.br/).  

H - Programa de Mentoria
A E2 Mentoria vai selecionar 25 micro e pequenos empreendedores, que 
ganharão um programa de mentoria online e gratuito, realizado por um 
dos 25 empreendedores que integram o grupo de mentores da empresa. 
Os contemplados também ganharão 3 meses de acesso ao portal de 
benefícios E2 Mais, que reúne uma série de parceiros da E2 Mentoria 
oferecendo descontos e vantagens na aquisição de produtos e serviços. 
Para participar é simples. Basta acessar o site (www.e2mentoria.com.
br) – preencher a inscrição e enviar um depoimento, por escrito ou 
em vídeo, contando um pouco da trajetória empreendedora e sobre o 
negócio. A equipe da E2 Mentoria vai selecionar os empreendedores 
de acordo com as informações encaminhadas.    

I - Programa de Estágio  
A LG lugar de gente, líder em produção de tecnologia para gestão de RH, 
está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2021. As 
vagas são para estudantes matriculados em cursos de graduação na área 
de tecnologia, que já estejam a partir do 3ª período. As oportunidades 
são para a grande Goiânia e Belo Horizonte, e os interessados podem 
se inscrever até o próximo dia 9. Os candidatos serão submetidos a 
avaliações técnica e comportamental, além de entrevista com gestores 
da LG e feedback de participação. Entre as habilidades necessárias, é 
importante ter conhecimento em informática e desenvolvimento de 
software, bom relacionamento interpessoal, ser colaborativo e gostar 
de inovação. Inscrições: (lg.com.br/estagio).

J - Tours Virtuais 
A Banib, empresa que desenvolveu uma plataforma online para criação 
tours virtuais para negócios, anunciou uma nova versão da plataforma 
Banib Conecta, com a opção para a criação de tours feitos com um 
smartphone, sem precisar de investimentos em uma câmera 360°. 
Um dos motivos para o lançamento dessa versão foi o crescimento na 
procura por imóveis por meio de tours virtuais. No último trimestre, 
a empresa registrou um aumento de 74% nas visitas dos imóveis hos-
pedados dentro da sua plataforma, obtendo mais de 327 mil acessos. 
Esta solução objetiva beneficiar corretores e imobiliárias a criarem tours 
virtuais com um smartphone. Com esta facilidade, as demonstrações 
dos imóveis não ficam paradas e as vendas podem continuar. Saiba mais 
em: (www.banib.com).

Coisas que eu gostaria 
que tivessem me dito 

aos 20 anos 

Ter vinte e poucos 
anos é incrível. É ser 
jovem, livre, é ter toda 
a vida pela frente

No entanto, geralmente, 
apenas quando não te-
mos mais tempo, acaba-

mos percebendo o quanto não 
aproveitamos nossa juventude. 
Ninguém nasce predestinado 
a passar o resto da vida sem 
falhas, ainda mais quando o 
assunto é business. Eu separei 
alguns dos tantos conselhos 
que eu gostaria de ter recebido. 
1) Foco na solução e 

não no problema - Os 
astronautas, tanto os 
americanos quanto os 
russos, perceberam que 
não era possível escrever 
com uma caneta comum 
no espaço. A tinta não saia 
pela falta de gravidade. A 
Nasa, com toda sua tecno-
logia e profissionais qua-
lificados, investiu muito 
dinheiro em pesquisas e 
conseguiu inventar uma 
caneta que escrevia mes-
mo em gravidade zero. 
A agência espacial russa 
simplesmente passou 
a usar um lápis. Gaste 
tempo com o que importa. 

2) Abandone o que ou 
quem não te faz bem - 
É difícil, mas necessário. 
O que não soma, que 
suma. 

3) Saiba quem você é 
- “Você não é todo mun-
do!”, já dizia sua mãe. 
Não siga seus amigos, 
não siga seus familiares, 
não siga ninguém, a não 
ser que esse alguém seja 
um espelho a ser seguido. 
Não deixe ninguém dizer 
quem você é. Descubra 
isso sozinho. 

4) Assuma as consequên
cias - Não adianta re-
clamar “nada dá certo 
comigo”, “não consigo”. 
O que você faz hoje vai 
gerar consequências pe-

los próximos cinco anos. 
Não espere até segunda-
feira. Comece hoje! 

5) Tempo é dinheiro - É 
importante fazer um 
exercício básico: se não 
me trará resultados em 
curto, médio nem longo 
prazo, não serve que eu 
gaste nem cinco minutos. 

6) A Vida não é esse ar
coíris que você está 
pensando  A vida não 
diz “sim” só porque você 
quer que ela o diga. Saiba 
que você vai enfren-
tar muitos problemas e 
ter muitas decepções. 
Aprenda a curar suas 
feridas o mais rápido 
possível e siga em frente. 

7) Não carregue a cruz dos 
outros - Há pessoas que 
simplesmente são fracas e 
não querem ser ajudadas. 
Saiba identificá-las e não 
perca tempo com elas, 
nem com seus problemas. 

8) Foco na causa, não no 
dinheiro  Não porque 
você deve trabalhar com 
caridade. Faturamento é 
muito importante, sim. 
Mas ele é consequência 
de um trabalho bem feito. 

9) É pra frente que se 
anda - Se você estiver 
atravessando um deser-
to, simplesmente conti-
nue andando. Vai passar. 
Aprenda com seus erros, 
mas pare de repeti-los. O 
mundo dos negócios é 
cruel e, muitas vezes, não 
te dá segunda chance. 

10) Seja grato o tempo todo 
 Não, não sou guru, pre-
gador e, muito menos, ins-
trutor de ioga. O exercício 
de gratidão é comparação. 
É um reconhecimento de 
quem você era e quem 
você se tornou, do quanto 
você cresceu. Agradeça e 
continue buscando. 

(*) - É CEO do Grupo ATNZO 
e Imortal da Academia Brasileira de 
Escritores, possuindo mais de 1400 

franquias na conta.

Lucas Atanazio Vetorasso (*)

Dívida bruta já alcança 90,6% do PIB (Produto Interno Bruto).
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O setor público con-
solidado, formado 
por União, estados 

e municípios, apresentou 
déficit primário de R$ 64,559 
bilhões no mês passado, o 
pior resultado para o mês 
da série histórica iniciada 
em 2001. Em setembro de 
2019, o déficit primário foi de 
R$ 20,541 bilhões. Os dados 
foram divulgados sexta-feira 
(30), em Brasília, pelo Banco 
Central (BC).

O déficit primário repre-
senta o resultado negativo 
das contas do setor público 
(despesas menos recei-
tas), desconsiderando o 
pagamento dos juros da 
dívida pública. No mês 
passado, o Governo Cen-
tral (Previdência, Banco 
Central e Tesouro Nacio-
nal) apresentou déficit 

Indicador de incerteza 
da economia recua

O Indicador de Incerteza da 
Economia, medido (FGV, re-
cuou 2 pontos de setembro para 
outubro. Com 143,8 pontos em 
setembro, o indicador ainda se 
situa 29 pontos acima do período 
pré-pandemia em fevereiro. Em 
março e abril, início do isolamento 
social, o índice teve fortes altas, 
de 52 e 43,4 pontos, respecti-
vamente. A queda de agosto 
para setembro foi puxada pelo 
componente mídia, construído a 
partir de notícias com menção à 
incerteza na imprensa, que caiu 
4 pontos e chegou a 126 pontos.

Já o componente expectati-
vas, baseado nas previsões de 
analistas econômicos, subiu 4,3 
pontos e alcançou 194,3 pontos. 
“O componente de mídia recuou, 
mas também desacelerou no mês, 
refletindo o cenário novamente 
deteriorado da pandemia no 
mundo e novas dúvidas quanto à 
evolução da pandemia no Brasil. 

Já o componente de expec-
tativas, que mede a capacidade 
de se prever cenários para os 
próximos 12 meses, voltou a 
subir em outubro. O componente 
reflete as incertezas quanto ao 
ritmo possível de recuperação da 
economia frente à possibilidade 
de novas ondas, o cenário fiscal, 
o sinal amarelo da inflação, agora 
mais espalhada entre os produtos 
e, a difícil capacidade de previsão 
do câmbio e da taxa de juros”, 
disse a economista da FGV Anna 
Carolina Gouveia (ABr).

Contas públicas têm déficit de 
R$ 64,5 bilhões em setembro

As contas públicas registraram saldo negativo recorde em setembro, por conta da queda na arrecadação 
e despesas extraordinárias necessárias para o enfrentamento da pandemia

tiveram superávit primá-
rio de R$ 628 milhões no 
mês passado. De janeiro a 
setembro, o déficit primá-
rio chegou a R$ 635,926 
bilhões, contra o resulta-
do negativo de R$ 42,491 
bilhões em igual período 
de 2019. Em 12 meses, o 
déficit primário ficou em 
R$ 655,306 bilhões, o que 
representa 9,08% do PIB.

A meta para este ano era 
de déficit primário de R$ 
118,9 bilhões. Entretanto, 
o decreto de calamidade 
pública dispensou o governo 
de cumprir a meta. Em 2019, 
as contas do setor público 
fecharam o ano com déficit 
primário de R$ 61,872 bi-
lhões, 0,85% do PIB. Foi o 
sexto ano consecutivo de 
resultados negativos nas 
contas públicas (ABr).

primário de R$ 75,148 
bilhões, ante R$ 20,631 bi-
lhões de setembro de 2019. 
Já os governos estaduais 
registraram superávit de 
R$ 9,013 bilhões. No mes-
mo mês do ano passado, 
o houve déficit de R$ 269 
milhões para esses entes.

Os governos municipais 
anotaram superávit de R$ 
948 milhões em setembro. 
No ano passado, o superávit 
foi de R$ 99 milhões. Já as 
empresas estatais federais, 
estaduais e municipais, 
excluídas as dos grupos 
Petrobras e Eletrobras, 

Brasileiro sem carro acha mais seguro 
usar bicicleta durante a pandemia

Pesquisa do Datafolha reve-
lou que 38% dos brasileiros que 
não têm veículo próprio acredi-
tam que a bicicleta é o meio mais 
seguro para se locomover du-
rante a pandemia, seguida por 
aplicativos de viagem (35%) 
e táxi (9%). Já o transporte 
público coletivo atingiu apenas 
4% de preferência na opinião 
dos entrevistados. Na Região 
Metropolitana de São Paulo, 
aplicativos de mobilidade são 
considerados como sendo o 
meio de transporte mais segu-
ro (56%). Bicicleta com 21% 
e transporte público coletivo 
com 8% vem atrás como modais 
mais seguros para quem não 
tem veículo próprio.

Para os brasileiros, os cri-
térios mais importantes para 
escolher o meio de transporte 
durante a pandemia são grau 
de aglomeração (29%), a segu-
rança (20%) e, empatados com 
14%, a facilidade de acesso ao 
meio e o risco de contaminação. 
Para o morador do bairro da 
Vila Maria, zona norte da ca-
pital paulista, Rodrigo Gomes, 
36, há preocupação em usar o 
transporte público por conta 
da aglomeração. “O transpor-
te coletivo porque está muito 
lotado mesmo na pandemia, 
a gente sabe que a prefeitura 
não deixou o transporte todo 
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Neste momento, 38% dos 
brasileiros que não têm 

veículo próprio acreditam 
que a bicicleta é o meio 

mais seguro para se 
locomover.

operando, então continuou lo-
tado, principalmente no horário 
de pico, então eu tenho muita 
preocupação”, disse.

Em relação à preferência pelos 
aplicativos de mobilidade, o le-
vantamento mostra que 61% dos 
brasileiros acreditam que esse 
hábito vai aumentar, enquanto 
10% acreditam que deve ficar 
igual e 29% acreditam que o 
serviço deve diminuir. Na região 
metropolitana, os números reve-
lam uma tendência ainda maior 
para o aumento do hábito, com 
66%. Quando perguntado qual 
o grau de importância de ações 
para prevenir o contágio da Co-
vid-19 no uso dos aplicativos, o 
uso de máscaras pelo motorista 
e usuário ficou em primeiro 
lugar, sendo citada por 79% dos 
entrevistados. 

O fato do carro ter sido higieni-
zado por uma empresa especia-
lizada ficou em segundo (74%) 
e a disponibilidade de álcool em 
gel para motoristas e usuários 

em terceiro (71%). Na RMSP, 
o grau de importância também 
se manteve alto entre esses três 
itens. A pandemia reforçou 
ainda mais o uso da bicicleta 
para Rafael Moralez, 47, que 
mora no bairro da Pompeia, 
zona oeste da capital paulista. 
Ele contou evitar o máximo o 
uso de transporte público e de 
aplicativos: “mesmo chovendo 
vou de bicicleta”. 

“Não me sinto seguro em 
lugares com concentração de 
pessoas, como ônibus, metrô ou 
mesmo carros de aplicativo e tá-
xis, por mais que tome cuidado 
há o risco de contaminação. A 
bicicleta permite me locomover 
com segurança pelas vias com 
ciclovia, nas ruas que não tem 
vou com cuidado”, disse. Para 
ele, a melhor saída para o trans-
porte é usar a bicicleta e, se for 
necessário, o uso de carros de 
aplicativo. Durante a pandemia, 
ele utilizou aplicativos apenas 
duas vezes (ABr).

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

FATO RELEVANTE 
BANCO BMG S.A. (B3: BMGB4) (“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 
aos seus acionistas e ao mercado em geral prestar esclarecimentos sobre os desdobramentos da Operação 
Descarte, que nos surpreendeu com a busca e apreensão, entre outros, nos escritórios do Banco em Belo 
Horizonte e São Paulo e na sede de suas controladas BCV Banco de Crédito e Varejo S/A., BMG Leasing S/A 
Arrendamento Mercantil e ME Promotora de Vendas Ltda. com base em decisão da 2ª Vara Criminal Federal 
de São Paulo. A princípio, a investigação visa à apuração da prática, em tese, de crimes contra o sistema 
financeiro nacional e contra a ordem tributária por determinados dirigentes do Banco ocorridos no período 
entre 2014 e 2016. O Banco também esclarece que tomou conhecimento, nesta data, de decisão da referida 
Vara Criminal determinando a suspensão do exercício de qualquer atividade no Banco e no Grupo BMG pelos 
senhores Márcio Alaor de Araújo e Marcus Vinícius Fernandes Vieira, decisão essa já cumprida. O Banco escla-
rece que desconhece qualquer indício da prática dos ilícitos investigados, e irá apurar todos os fatos alegados, 
bem como se colocará à disposição das autoridades para colaborar com as investigações e prestar quaisquer 
esclarecimentos necessários. O Banco reafirma seu compromisso com a ética e transparência e manterá os 
reguladores e o mercado em geral informados acerca dos temas em questão.

São Paulo, 29 de outubro de 2020. 
MARCO ANTONIO ANTUNES

Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores
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O próximo passo da 
impressão 3D e da 
Manufatura Aditiva 

Nos últimos 20 
anos, a tecnologia 
de manufatura 
aditiva migrou do 
uso em prototipagem 
rápida para uma 
solução completa de 
manufatura, chamada 
“manufatura 
digital direta” (ou 
manufatura rápida)

As empresas estão em-
pregando cada vez 
mais a manufatura 

digital em aplicações de 
manufatura e, a cada êxito, 
provam que se trata de uma 
alternativa viável. Embora o 
conceito geral de manufatu-
ra aditiva seja o mesmo de 
quando foi introduzido há 20 
anos, no caso da manufatura 
digital, a mudança está na 
pretensão de uso, ou seja, 
na produção efetiva e na 
funcionalidade, e não ape-
nas na prototipagem. Com 
isso, mesmo que o conceito 
de manufatura digital direta 
já exista há algum tempo, 
para muitos ainda pode ser 
uma coisa nova e, às vezes, 
difícil de entender. 

Para facilitar o entendi-
mento, em linhas gerais, 
manufatura aditiva é o 
nome genérico dado aos 
processos que criam uma 
peça, construindo-a em 
camadas, em oposição à 
fresagem ou usinagem, que 
são processos subtrativos. 
A manufatura aditiva foi 
desenvolvida como uma 
maneira de automatizar 
a criação de protótipos e, 
com isso, foi originalmente 
chamada de prototipagem 
rápida. Também é conheci-
da por alguns outros nomes, 
incluindo impressão 3D, um 
dos mais populares. 

Já a manufatura digital 
é o processo de utilizar di-
retamente CAD ou outros 
dados para alimentar uma 
máquina de manufatura 
aditiva, por exemplo, uma 
impressora 3D, para fabri-
car peças finais e utilizáveis. 
Ou seja, componentes de 
produtos vendáveis, peças 
de máquinas de produção, 
peças de substituição ou 
ferramental de manufatura, 
como gabaritos e fixadores, 
por exemplo. 

É por esse motivo que 
muitas indústrias e setores, 
como o aeroespacial, o auto-
motivo, o de saúde, de moda 
e, inclusive, de educação, 
estão utilizando cada vez 
mais a manufatura digital 
como um meio eficiente, 
rápido e mais barato para 
obter produtos customiza-
dos e funcionais, sem ter 
que contratar empresas 
terceirizadas. 

Com a manufatura digital, 
eliminam-se restrições de 
moldagem, usinagem, fun-

dição e formagem e, com 
apenas alguns minutos de 
pré-processamento, para 
preparar a produção, e de 
pós-processamento leve, 
para polimento e limpeza, 
a manufatura digital avança 
diretamente dos dados CAD 
para a peça final. Ao eliminar 
as operações iniciais e finais 
comuns dos métodos tradi-
cionais, reduz-se o tempo e 
o custo de produção e mão 
de obra. 

Em relação aos métodos 
tradicionais, a manufatura 
digital consegue eliminar o 
investimento em produção 
de ferramental e, inclusive, 
acelera o ciclo de design e, 
por exemplo, a colocação 
de um produto no merca-
do. Além disso, é possível 
ampliar as possibilidades 
de designs e produzir peças 
customizadas. Conjunta-
mente, esses benefícios são 
traduzidos em eficiência, 
flexibilidade, capacidade de 
resposta e preço acessível. 

É importante ressaltar 
que, em uma sociedade que 
busca reduzir o impacto 
ambiental dos processos 
produtivos e na qual os 
consumidores estão cada 
vez mais engajados no 
consumo sustentável, a 
manufatura digital é uma 
grande aliada, pois gera 
muito pouco desperdício 
em comparação com os pro-
cessos tradicionais, sem que 
nenhum item desnecessário 
seja produzido. Além disso, 
a maioria dos processos 
aditivos não requer nenhum 
produto químico nocivo e 
não libera fumaça tóxica no 
meio ambiente. 

Por fim, a manufatura 
digital destaca-se bastante 
na produção de ferramental 
para a indústria, podendo 
ser um trunfo e uma alter-
nativa de baixo risco e de 
alto retorno, pois, como o 
ferramental é usado pela 
empresa, e não pelo clien-
te, e o custo de produzi-lo 
é pequeno, uma tentativa 
sem sucesso tem poucas 
consequências. Contudo, 
quando bem-sucedida, a 
manufatura digital melhora 
significativamente a pro-
dutividade, a qualidade e o 
custo da produção de peças. 

Sendo assim, cada vez 
mais, empresas de todos os 
tamanhos passam a adotar 
as tecnologias necessárias 
para manufatura digital e 
o processo em si em seu 
dia a dia, otimizando suas 
operações e reduzindo 
gargalos. As oportunidades 
criadas pelo processo são 
praticamente ilimitadas, e 
as companhias apenas co-
meçaram a descobrir tudo o 
que pode ser feito com esse 
potencial. 

(*) - É Territory Manager 
da Stratasys no Brasil 

(https://www.stratasys.com/br).

Anderson Soares (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: JOEY SOARES RIBEIRO, profissão: mecânico industrial, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Soares Ribeiro e de Patricia Ribeiro 
Paes Landim. A pretendente: KAREN ALEXSSANDRA PINHEIRO ADEIRA, profissão: 
aux.financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/01/1999, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Otavio Elias Adeira e 
de Vivian Pinheiro.

O pretendente: PAULO SERGIO TENORIO RAMOS, profissão: aux. de advocacia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1984, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Nerci Ramos e de Miraci Tenorio 
Ramos. A pretendente: ADRIANA APARECIDA BERNARDO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Roberto Barnardo e de Maria de Fatima 
da Silva Bernardo.

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Sua valorização está diretamente relacionada à taxa de 
ocupação dos imóveis.
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A Equoterapia é uma atividade com-
plementar que utiliza o cavalo de forma 
terapêutica e educacional. Por meio da 
interação promovida entre o indivíduo 
e o animal, especialistas em saúde con-
quistam ganhos físicos, psicológicos e 
educacionais em portadores de diversas 
condições.

Entre elas, “lesões neuromotoras de 
origem encefálica ou medular, patolo-
gias ortopédicas, síndromes, distúrbios 
de comportamento e de aprendizagem 
e disfunções sensório motoras ou sem 
deficiência”, conforme explica a fisio-
terapeuta, Elaine Cristina Soares Leite, 
coordenadora da Associação de Equo-
terapia Vassoural (AEV).

A entidade é fruto de uma ação de 
responsabilidade social com o propósito 
de integrar pessoas com deficiência à 
sociedade por meio da Equoterapia que 
são realizadas com cavalos das raças 
Mangalarga e Crioulo. Juntamente com 
a Elaine, trabalham na AEV nove pro-
fissionais, entre elas educadora física, 

Erick Melo (*)

Ao contrário da insta-
bilidade que abalou 
praticamente todos 

os setores econômicos mun-
dialmente, o comércio ele-
trônico cresceu de forma 
exponencial, em patamares 
jamais vistos anteriormente. 

Só entre os meses de abril 
e junho, 5,7 milhões de usu-
ários fizeram sua primeira 
compra pela internet. Um 
estudo da McKinsey & Com-
pany apontou que 40% dos 
brasileiros estão fazendo e 
pretendem fazer mais com-
pras online durante e pan-
demia, diminuindo idas às 
lojas físicas. Sob a ótica dos 
lojistas, o total de compras 
online foi de 82,8 milhões 
no segundo trimestre de 
2020, o que representa um 
crescimento de três dígitos 
- 112,3% - em relação ao mes-
mo período do ano passado, 
de acordo com dados de uma 
pesquisa da Neotrust. 

Em um país de dimensões 
continentais e que ocupa o 
4º lugar no ranking mundial 
com maior número de usu-
ários de internet, o grande 
objetivo das empresas é 
investir no omnichannel, 
modernizando todo o pro-
cesso, por meio da integra-
ção dos canais físico e digital. 
E para que essa transição 
aconteça, é preciso ter em 
mente que a tecnologia não 
fará essa mudança sozinha. 
É necessário que as empre-
sas mudem seu mindset, ou 

O comércio eletrônico cresceu de forma exponencial, 
em patamares jamais vistos anteriormente.
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Quais os desafios do lojista em 
sua transformação digital?

Vivemos numa nova era, em que o digital é premissa essencial para as empresas, especialmente as do 
varejo, que passam por um momento de grande disrupção

tamente os clientes, indo 
além de entender do que 
eles precisam - promovendo 
experiências e criando rela-
cionamento. 

Ao estabelecer o foco 
na experiência do cliente 
(Customer Experience - CX) 
como um norte para toda 
a organização, ele passa a 
ser o critério que define 
também o novo comporta-
mento para as lideranças, 
com métricas de avaliação 
e recompensa às melhores 
práticas. A cultura de CX 
também requer o fim dos 
silos e o compartilhamento 
de dados, estabelecendo que 
não existe um departamento 
ou time responsável pela 
experiência do cliente, mas 
sim requer o empenho todos 
numa corporação. 

Para desenvolver uma 
cultura de inovação, a oferta 
de experiências completas é 
imprescindível, tornando o 
usuário promotor da marca 
para outros potenciais clien-
tes. É primordial que, para 
que uma venda ocorra e seja 
uma experiência positiva 
para o cliente - indepen-
dentemente do ambiente -, 
deve-se saber quem está do 
outro lado. Portanto, huma-
nizar o processo tecnológico 
é fundamental para todo 
o ecossistema, e claro, vai 
evitar que o cliente tenha 
uma experiência negativa e 
migre para a concorrência. 

(*) - É CCO da WEBJUMP 
(http://webjump.com.br/).

seja, que entendam que o 
consumidor mudou e que, 
portanto, se não estiverem 
atentas às novas demandas 
e expectativas básicas de 
compra que ele traz, vão 
perder espaço no mercado. 

Com a aceleração do 
processo digital, poten-
cializado pela pandemia, 
muitas organizações estão 
buscando diminuir a resis-
tência quanto às mudanças. 
Mas nenhuma transição 
acontecerá sem um bom 
planejamento. As empresas 
precisam avaliar como sua 
operação interna está acon-
tecendo e o que é necessá-
rio fazer para o seu negócio 
girar, avaliando a estrutura 
da cadeia de distribuição e 
logística. 

Feito isso, fica claro avaliar 

se, e com quais empresas 
é preciso firmar parcerias, 
para viabilizar a ida e a con-
solidação no universo digital. 

Hoje não existe mais a 
separação da venda online 
ou física. Tudo é venda, e 
as barreiras estão sendo 
rompidas entre esses dois 
universos. Definir a platafor-
ma, as integrações, pensar 
nos parceiros, e claro, na 
jornada de experiência do 
usuário e do consumidor é 
fundamental. Vale lembrar 
que o processo de venda 
no eCommerce é sempre 
o mesmo. O que muda é a 
forma como o usuário usará 
a sua plataforma e como 
será a experiência dele do 
início ao fim da compra. Toda 
empresa de sucesso sabe da 
importância de ouvir aten-

Em um cenário com a taxa básica de juros baixa e com 
os investidores buscando outras aplicações financeiras, os 
fundos de investimento imobiliários são uma alternativa 
para investir em imóveis e outros ativos relacionados ao 
mercado imobiliário.

Nesse modelo de investimento, o aplicador adquire atra-
vés das cotas algumas partes de imóveis como shopping 
centers, hospitais, instituições de ensino, entre outros. 
Para investir nos fundos de investimento imobiliários, o 
investidor precisa entender que as cotas dos fundos são 
negociadas em Bolsa de Valores e sua valorização está 
diretamente relacionada à taxa de ocupação dos imóveis, 
no caso de recebíveis de fundos o risco de crédito dos 
emissores dos títulos.

Além disso, cada fundo possui custos como a taxa de 
administração, taxa de corretagem e em alguns casos 
o recolhimento do imposto de renda, como ocorre nos 
investimentos em ações. De acordo com o assessor de 
investimentos, Ricardo Czapski, da WFlow – escritório 
Private especializado em Assessoria Financeira e Patri-
monial credenciado à XP Investimentos, investir em um 
fundo imobiliário pode ser uma opção melhor do que 
adquirir um imóvel. 

“Nesse investimento o aplicador consegue diversificar em 
uma série de imóveis, se tornando sócio de empreendimen-
tos de setores diversos, por exemplo. É uma alternativa 
de investimento além das ações, pois a volatilidade tende 
a ser menor e também há a possibilidade de distribuição 
dos dividendos”, afirma. 

Fundos Imobiliários: como funcionam 
esses investimentos?

É importante o investidor que pretende aplicar em 
fundos de investimento imobiliários, avaliar e fazer al-
gumas observações sobre o cenário macroeconômico e 
microeconômico, gestora que administra o fundo, analisar 
o portfólio com a localização e contrato dos imóveis, além 
da rentabilidade e risco.

“Como esse investimento é administrado por um gestor 
profissional, o ideal é que o investidor busque informa-
ções sobre a liquidez do fundo, sobre quais imóveis são 
o objeto alvo do fundo, faça a escolha respeitando o seu 
perfil de risco e tenha objetivos a longo prazo. É impor-
tante ressaltar que caso o imóvel tenha algum impacto 
ou desvalorização, isso poderá causar reflexos no fundo”, 
finaliza Ricardo Czapski. Fonte e mais informações: (www.
wflowinvest.com.br).

O atendimento é gratuito e as famílias 
recebem, ainda, atendimento socio-

assistencial contínuo.

Equoterapia: um ato de amor que precisa de ajuda
praticantes, com idades entre 0 a 59 
anos, sendo a maioria (14) crianças e 
adolescentes e um idoso,  moradores 
de Pontal, Sertãozinho, Ribeirão Preto, 
Pitangueiras, Viradouro e Cravinhos. 

O atendimento é totalmente gratuito e 
as famílias recebem, ainda, atendimento 
socio-assistencial contínuo e, durante 
a pandemia, estão recebendo kits de 
higienização. Mas, nos bastidores, como 
funciona a viabilização financeira da en-
tidade? A AEV é uma entidade civil sem 
fins lucrativos e seus principais recursos 
vêm de eventos beneficentes, doações e 
parcerias públicas. 

Neste ano, com a pandemia, os dois 
principais eventos provedores de re-
cursos da entidade não puderam ser 
realizados: ação entre amigos e a Festa 
do Cordeiro. Sendo assim, a Entidade 
precisa de ajuda para a iniciativa priva-
da e pessoas que possam auxiliar com 
doações de qualquer valor. Para mais 
informações contatar (aev@aev.com.br) 
ou Elaine no tel. (16) 99710-2251
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psicóloga, assistente social, equitadora, 
pedagoga e psicopedagoga. 

O projeto funciona na sede da Fazenda 
Vassoural, que fica na cidade de Pontal, 
no estado de São Paulo, e atende 47 
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Edital de citação Proc Nº 0036950-04.2020.8.26.0100.Tendo em vista que já foram esgotados todo 
os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia requerida às fls. *, 
servindo a presente decisão como edital. Este Juízo Faz Saber a Francisco Marcelino Gomes, 
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação Cominatória por Adidas Ag, 
Adidas International Marketing B.v,, Asics Brasil, Distribuição e Comércio de Artigos Esportivos 
Ltda. e Asics Corporation, julgada procedente para condenar o réu na obrigação de não fazer 
consistente em não utilizar produtos e marcas da autora que lhe foi imposta, em que o 
descumprimento implicará em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por produto violador de 
marca. Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, 
por EDITAL, para os atos e termos do cumprimento de sentença e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente impugnação. No silêncio, será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste 
notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pen-
dentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edi-
tal, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas 
quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Associado: A. DE 
S. S., CPF: ***.978.598-**, Matricula: 629222; Associada: J. DE M. L., CPF: ***.577.938-**, Ma-
tricula: 624531; Empresa: B. T. S. T. LTDA, CNPJ: **.*90.395/0001-**, Contrato: 4500029842; Em-
presa: E. O. DE S. 42511030845, CNPJ: **.*08.237/0001-**, Contrato: 4500027675; Empresa: 
F. P. LTDA - ME, CNPJ: **.*31.711/0001-**, Contrato: 4500018820; Empresa: H. A. LTDA, CNPJ: 
**.*36.997/0001-**, Contrato: 4500029055; Empresa: M. A. A. P. P. LTDA, CNPJ: **.*41.391/0001-**, 
Contrato: 4500032816; Empresa: R. M. LTDA, CNPJ: **.*52.285/0001-**, Contrato: 4500032481; 
Empresa: S. DA S. B. 35793564876, CNPJ: **.*22.846/0001-**, Contrato: 4500029579; 
Empresa: S. N. DE M. 31508061866, CNPJ: **.*66.016/0001-**, Contrato: 4500033646.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em R$ (Reais)
Ativo Nota               2019               2018
Circulante 1.061.665,68 2.266.904,15
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.030.474,24 2.227.030,26
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.2a/3 983.401,91 2.186.503,12
Caixa 944,34 348,35
Bancos Conta Movimento 10,00 10,00
Bancos Conta Aplicações 982.447,57 2.186.144,77
Caixa e Equivalentes de Caixa 47.072,33 40.527,14
Bancos Conta Movimento 110,00 52,40
Bancos Conta Aplicações 46.962,33 40.474,74
Créditos 30.621,44 39.873,89
Adto a Fornecedores 2.400,00 9.890,32
Créditos de Funcionários - Atibaia 977,50 2.761,65
Adto Impostos e Taxas 27.221,92 27.221,92
Impostos a Recuperar 22,02 -
Despesas Antecipadas 570,00 -
Seguros a vencer 570,00 -
Não Circulante 4.700.997,55 3.583.409,43
Investimentos 4a 1.114.226,30 -
Investimentos 1.114.226,30 -
Imobilizado Líquido 3.586.771,25 3.583.409,43
Imobilizado Técnico 2.2d/4 5.054.926,02 4.615.910,64
Móveis e Utensílios 62.302,86 58.302,86
Equiptos de Proces de Dados 4.653,00 4.653,00
Veículos 131.008,35 83.958,75
Imóvel SP - Manoel Paiva, 77 654.988,52 267.022,74
Imóvel SP - Sto Amaro 385.000,00 385.000,00
Imóvel RS - Av Cel Lucas Oliveira 740.187,88 740.187,88
Imóvel SP - Santana 970.000,00 970.000,00
Terreno - Rua Inglesa 350.000,00 350.000,00
Imóvel SP - R.França Pinto 708.276,93 708.276,93
Imóvel SP - Alameda Perola 917.802,48 917.802,48
Imóvel SP - Rua Apeninos 130.706,00 130.706,00
( - ) Depreciações Acumuladas (1.468.154,77) (1.274.299,89)
(-) Móveis e Utensílios (42.891,17) (36.861,17)
(-) Equiptos de Proces de Dados (4.653,00) (4.653,00)
(-)Veículos (44.000,22) (20.935,22)
(-) Imóveis (1.376.610,38) (1.211.850,50)
Benfeitorias 5 - 404.841,84
Benfeitorias - R Manoel de Paiva - 404.841,84
(-) Amortizações s/ Benfeitorias - (163.043,16)
(-) Amortizações s/ Benfeitorias                    -    (163.043,16)
Totao do Ativo   5.762.663,23   5.850.313,58

Passivo Nota               2019               2018
Circulante 43.686,92 57.400,21
Obrigações 6 5.966,96 27.650,40
Obrigações 545,29 507,00
Fornecedores de Serviços 545,29 507,00
Obrigações - Atibaia 5.421,67 27.143,40
Fornecedores de Materiais 4.497,80 16.438,83
Fornecedores de Serviços 923,87 10.704,57
Obrigações Trabalhistas 7 28.793,75 20.903,81
Obrigações Trabalhistas - Atibaia 28.793,75 20.903,81
Salários a pagar 6.954,00 7.536,00
Férias e encargos a pagar 21.839,75 13.367,81
Obrigações Sociais 8 8.179,29 7.973,96
Obrigações Sociais - Atibaia 8.179,29 7.973,96
Pis a Recolher 191,75 164,57
FGTS a Recolher 2.045,65 1.895,76
INSS a Recolher 5.941,89 5.913,63
Obrigações Tributárias 9 746,92 872,04
Obrigações Tributárias 735,07 489,50
IRRF a Recolher 14,98 14,98
Cofins S/Aplic.Financeira 649,25 428,09
PIS/COFINS/CSLL a Recolher 70,84 46,43
Obrigações Tributárias - Atibaia 9 11,85 382,54
IRRF a Recolher 11,85 93,15
Cofins S/Aplic.Financeira - 2,15
PIS/COFINS/CSLL a Recolher - 170,87
ISS a Recolher - 116,37
Patrimônio Líquido 2.1f 5.718.976,31 5.792.913,37
Patrimônio Social 5.792.913,37 4.791.062,00
Superávit / Déficit do Período 2.1e     (73.937,06)   1.001.851,37

Total do Passivo + Patrimônio Líquido   5.762.663,23   5.850.313,58

Demonstração do Resultado do Período Findo
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em R$ (Reais)

Nota               2019               2018
Receita 12 1.309.744,13 2.012.576,94
Receitas Operacionais 579.705,56 355.977,20
Receitas de Contribuições 10 498.137,22 231.686,13
Receitas de Alugueis 63.162,26 92.931,34
Receitas de Contribuições
  de Associados 10 2.520,00 16.387,57
Trabalho Voluntário 15.886,08 14.972,16
Outras Receitas - 1.048.508,48
Ganho na Alienação de Bens - 1.048.508,48
Receitas Operacionais - Atibaia 730.038,57 608.091,26
Receitas com Contribuições 10 699.401,13 545.571,26
Trabalho Voluntário 30.637,44 62.520,00
(-) Custos e Despesas (1.380.482,97) (1.134.493,22)
(-) Custos e Despesas 11 (678.405,38) (503.977,20)
( - ) Custos Operacionais (668.271,76) (448.767,95)
Serviços de terceiros (62.392,72) (25.545,40)
Custos Gerais (589.992,96) (408.250,39)
Trabalho Voluntário (15.886,08) (14.972,16)
( - ) Despesas operacionais (10.133,62) (55.209,25)
Despesas tributárias (10.133,62) (55.209,25)
(-) Custos e Despesas - Atibaia 11 (702.077,59) (630.516,02)
( - ) Custos Operacionais (556.946,82) (517.613,97)
Custos Pessoal c/ Encargos (328.615,41) (294.577,62)
Serviços de terceiros (33.371,24) (17.550,60)
Custos Gerais (164.322,73) (142.965,75)
Trabalho Voluntário (30.637,44) (62.520,00)
( - ) Despesas operacionais (145.130,77) (112.902,05)
Despesas Gerais (144.724,87) (108.338,89)
Despesas tributárias (405,90) (4.563,16)
( = ) Resultado Antes das Receitas/
  Despesas Financeiras Líquidas (70.738,84) 878.083,72
( = ) Resultado Financeiro (3.198,22) 123.767,65
( = ) Resultado Financeiro (3.749,09) 125.186,62
Receitas financeiras 127.694,89 164.654,36
Despesas financeiras (131.443,98) (39.467,74)
( = ) Resultado Financeiro - Atibaia 550,87 (1.418,97)
Receitas financeiras 1.554,25 550,08
Despesas financeiras (1.003,38) (1.969,05)
(=) Superávit/(Déficit) do Período     (73.937,06)   1.001.851,37

ITITITITITASEC INTEGRAÇÃO, TRABALHO, ASSISTÊNCIA, SOCIEDADE, EDUCAÇÃO & CULASEC INTEGRAÇÃO, TRABALHO, ASSISTÊNCIA, SOCIEDADE, EDUCAÇÃO & CULASEC INTEGRAÇÃO, TRABALHO, ASSISTÊNCIA, SOCIEDADE, EDUCAÇÃO & CULASEC INTEGRAÇÃO, TRABALHO, ASSISTÊNCIA, SOCIEDADE, EDUCAÇÃO & CULASEC INTEGRAÇÃO, TRABALHO, ASSISTÊNCIA, SOCIEDADE, EDUCAÇÃO & CULTURATURATURATURATURA
CNPJ 02.559.228/0001-41

Demonstração das Mutações do Patrimônio Encerrado
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em R$ ( Reais)

Patrimônio Superávit/ Patrimônio
         Social            Déficit Líquido

Saldo em 31/12/2017 4.604.112,30      186.949,70 4.791.062,00
Incorporação do superávit 186.949,70 (186.949,70) -
Superávit em 2018                  -   1.001.851,37 1.001.851,37
Saldo em 31/12/2018 4.791.062,00   1.001.851,37 5.792.913,37
Incorporação do superávit 1.001.851,37 (1.001.851,37) -
Déficit em 2019                  -     (73.937,06)   (73.937,06)
Saldo em 31/12/2019 5.792.913,37     (73.937,06) 5.718.976,31

Demonstração do Fluxo de Caixa do Período Findo
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - Em R$ (Reais)

                     Metodo Indireto
Fluxos das Atividades Operacionais               2019               2018
( + ) Superávit do Período - 1.001.851,37
( - ) Déficit do Período (73.937,06) -
( = ) Resultado do Período     (73.937,06)   1.001.851,37
Ajustes ao Lucro Líquido
( + ) Depreciação/Amortizações 214.748,70 183.638,28
( = ) Total do ajuste Liquido      214.748,70      183.638,28
Variações no Circulante
  das Contas de Ativo e Passivo
( - ) Aumento / ( + ) Redução do
  Realizável - Circulante 8.682,45 (8.004,05)
( - ) Aumento / ( + ) Redução do
  Realizável -Não Circulante (1.114.226,30) -
( + ) Aumento / ( - ) Redução
  de Fornecedores (21.683,44) 17.338,15
( + ) Aumento / ( - ) Redução
  de Obrigações Trabalhistas 7.889,94 (13.512,19)
( + ) Aumento / ( - ) Redução
  de Obrigações Sociais 205,33 (8.125,77)
( + ) Aumento / ( - ) Redução de
  Obrigações Tributárias (125,12) 52,69
( = ) Total das Variações das
  Contas do Ativo e Passivo (1.119.257,14)     (12.251,17)
( = ) Caixa Liquido ( 1 )    (978.445,50)   1.173.238,48
Atividades de Investimentos
( - ) Aquisição de Imobilizado/Intangível (606.076,30) (1.846.973,29)
( + ) Baixa de Imobilizado/Intangível 387.965,78 90.187,88
( = ) Total das Atividades
  de Investimentos ( 2 )    (218.110,52) (1.756.785,41)
Atividades de Financiamentos
( + ) Aumento / ( - ) Redução dos
  Empréstimos - Circulante - -
( + ) Aumento / ( - ) Redução dos
  Empréstimos - Não- Circulante - -
( + ) Total das Atividades
  de Financiamentos ( 3 )                    -                    -
( = ) Variação do caixa e
  equivalente (1+2+3) (1.196.556,02)    (583.546,93)
( = ) Resultado Final de
  Caixa (Disponível) (1.196.556,02)    (583.546,93)
( + ) Saldo Existente no Inicio do Período 2.227.030,26 2.810.577,19
( - ) Saldo Existente no Final do Período 1.030.474,24 2.227.030,26

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para o Período Findo em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em reais)
1. Contexto Operacional: A Itasec Integração, Trabalho, Assistência, So-
ciedade, Educação & Cultura é uma pessoa jurídica de direito privado, de
natureza assistencial, que tem por finalidade a prestação de serviços de
assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicá-
vel. A associação tem por finalidade: a) Escola de educação para todos os
graus de ensino; a) Centros de estudos culturais e de extensão universi-
tária; b) Centro de capacitação profissional; c) Bibliotecas e livrarias; d)
Estabelecimentos destinados à promoção cultural, social, intelectual e
moral; e) Concessão e financiamento de bolsas de estudos no Brasil ou no
Exterior visando o aprimoramento humano, profissional e cultural dos
beneficiários; f) A cooperação e colaboração com outras entidades com
finalidades semelhantes aos objetivos da presente associação; g) Quais-
quer outras atividades e empreendimentos que possam estar incluídos na
consecução dos objetivos sociais propostos. 2. Apresentação das De-
monstrações Contábeis: Na preparação de suas Demonstrações Contá-
beis, a Entidade adotou todos os pronunciamentos e respectivas interpre-
tações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo CPC - Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Con-
tabilidade, as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, notada-
mente na resolução 1409/2012, que aprovou a ITG 2002 (R1) que prescre-
vem critérios contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos. As
políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 2.1 foram aplica-
das na preparação das Demonstrações Contábeis para os exercícios en-
cerrados em 31 de dezembro de 2019. 3. Principais Práticas Contábeis:
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem dinheiro em caixa, fundos de
contas bancárias de livre movimentação e aplicações financeiras de
liquidez imediata mantidas em Instituições Financeiras de primeira linha.
As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido dos rendi-

mentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de merca-
do e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor. b) Outros Ativos
e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Um ativo é reconhecido no
balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos
futuros serão gerados em favor da Entidade e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimo-
nial quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incor-
ridos. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando
sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze
meses. c) Ajuste a Valor Presente de Ativos e Passivos: A Entidade ava-
lia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas Demonstrações
Contábeis de 2019 não transacionou operação de longo prazo (ou relevan-
tes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas. d) Imobiliza-
do: Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada
e ajustes ao seu valor de recuperação (valor em uso) se aplicável. A depre-
ciação é calculada pelo método linear às taxas que levam em consideração
o tempo de vida útil estimado. A administração da Entidade efetuou análise
do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do ativo imobiliza-
do, onde não foram identificadas diferenças significativas na vida útil-econô-
mica dos bens, não tendo sido, portanto efetuadas alterações nas taxas de
depreciação do ativo imobilizado. e) Apuração do (déficit) ou superávit do
exercício: As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime
de competência. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é repre-
sentado pelo Patrimônio Social acrescido pelos superávits e ou diminuído
pelos déficits apurados e incorporados anualmente.

4. Caixa e Equivalentes de Caixa                                                        2019                                                              2018
Caixa e Equivalentes de Caixa     Atibaia           Totais     Atibaia           Totais
Caixa 944,34 - 944,34 348,35 - 348,35
Bancos Conta Movimento 10,00 110,00 120,00 10,00 52,40 62,40
Bancos Conta Aplicações 982.447,57 46.962,33 1.029.409,90 2.186.144,77 40.474,74 2.226.619,51
Totais 983.401,91 47.072,33 1.030.474,24 2.186.503,12 40.527,14 2.227.030,26
4.a. Investimentos: Em 11/2019 a Entidade diversificou suas aplicações em um fundo de investimentos, pela XP Investimentos, com aporte inicial no valor
de R$ 1.100.000,00 em investimento de carteira e taxas variáveis, sendo distribuído 36,30% em Renda Fixa e 63,60% em Fundos de Investimentos a longo
prazo, tendo um saldo final em 31.12.2019 no valor de R$ 1.114.226,30.
5. Imobilizado Saldo em Saldo em Saldo em
Imobilizado Taxas %     31/12/2017        Adições       Baixas      31/12/2018     Adições         Baixas      31/12/2019
Moveis e Utensílios 10% 58.302,86 - - 58.302,86 4.000,00 - 62.302,86
Equip. de Proc de Dados 20% 4.653,00 - - 4.653,00 - - 4.653,00
Veículos 20% 83.958,75 - - 83.958,75 47.049,60 - 131.008,35
Imóvel SP - R Manoel de Paiva, 77 4% 267.022,74 - - 267.022,74 387.965,78 - 654.988,52
Imóvel SP - R Sto Amaro 4% 385.000,00 - - 385.000,00 - - 385.000,00
Imóvel RS - Av Cel Lucas Oliveira 4% 650.000,00 90.187,88 - 740.187,88 - - 740.187,88
Imóvel SP - Santana 4% 970.000,00 - - 970.000,00 - - 970.000,00
Terreno - Rua Inglesa 0% 350.000,00 - - 350.000,00 - - 350.000,00
Imóvel SP – Rua França Pinto 4% - 708.276,93 - 708.276,93 - - 708.276,93
Imóvel SP – Alameda Perola 4% - 917.802,48 - 917.802,48 - - 917.802,48
Imóvel SP – Rua Apeninos 4%                    -    130.706,00                -      130.706,00                -                 -      130.706,00
Total   2.768.937,35 1.846.973,29                -   4.615.910,64 439.015,38                 -   5.054.926,02
(-) Depreciações (1.073.036,63)                  -                - (1.274.299,89)                -                 - (1.468.154,77)
Total Líquido   1.695.900,72 1.846.973,29                -   3.341.610,75 439.015,38                 -   3.586.771,25
6. Benfeitorias Saldo em Saldo em Saldo em

Taxas %     31/12/2017        Adições       Baixas      31/12/2018     Adições         Baixas      31/12/2019
Benfeitorias - R Manoel de Paiva 4% 404.841,84 - - 404.841,84 167.060,92 (387.965,78) 183.936,98
Benfeitorias - Av Cel Lucas Oliveira 4%       90.187,88                  - (90.187,88)                    -                -                 -                    -
Total      495.029,72                  - (90.187,88)      404.841,84 167.060,92 (387.965,78)      183.936,98
(-) Amortizações    (180.668,14)                  -                -    (163.043,16) (20.893,82)                 -    (183.936,98)
Total Líquido      314.361,58                  - (90.187,88)      241.798,68 146.167,10 (387.965,78)                    -

7. Obrigações                                 2019                       2018
Obrigações   Atibaia     Totais     Atibaia       Totais
Fornecedores 545,29 - 545,29 507,00 - 507,00
Fornecedores
  - Atibaia         - 5.421,67 5.421,67 - 27.143,40 27.143,40
Totais 545,29 5.421,67 5.966,96 507,00 27.143,40 27.650,40
8. Obrigações Trabalhistas
Obrigações Trabalhistas               2019               2018
Obrigações Trabalhistas - Atibaia
Salários a Pagar 6.954,00 7.536,00
Férias e Encargos a Pagar       21.839,75       13.367,81
Totais       28.793,75       20.903,81
9. Obrigações Sociais
Obrigações Sociais               2019               2018
Obrigações Sociais - Atibaia
PIS a Recolher 191,75 164,57

              2019               2018
FGTS a Recolher 2.045,65 1.895,76
INSS a Recolher         5.941,89         5.913,63
Totais         8.179,29         7.973,96
10. Obrigações Tributárias
Obrigações Tributárias               2019               2018
Obrigações Tributárias
IRRF a Recolher 14,98 14,98
Cofins s/Aplic.Financeira 649,25 428,09
PIS/COFINS/CSLL a Recolher 70,84 46,43
Obrigações Tributárias – Atibaia
Cofins s/Aplic.Financeira - 2,15
IRRF a Recolher 11,85 93,15
PIS/COFINS/CSLL a Recolher - 170,87
ISS a Recolher                    -            116,37
Totais            746,92            872,04

11. Doações: A entidade recebe doações de pessoa jurídica e pessoa física que são contabilizados em receitas. Essas doações estão demonstradas da
seguinte forma:                                                        2019                                                              2018
Doações     Atibaia           Totais     Atibaia           Totais
Doações P.Jurídica 291.607,94 174.723,90 466.331,84 130.303,56 117.308,21 247.611,77
Doações Pessoa Física 206.529,28 244.152,60 450.681,88 101.382,57 34.721,00 136.103,57
Outras Doações 2.520,00 280.524,63 283.694,63 16.387,57 385.492,05 401.879,62
Trabalho Voluntário 15.886,08 30.637,44 46.523,52 14.972,16 62.520,00 77.492,16
Totais 516.543,30 730.038,57 1.246.581,87 263.045,86 600.041,26 863.087,12
12. Custos e Despesas: A Itasec Integração, Trabalho, Assistência, Sociedade, Educação & Cultura, presta seus serviços na área de Assistência Social
e inteiramente gratuita:                                                        2019                                                              2018
Custos e Despesas      Atibaia           Totais      Atibaia           Totais
Custos 668.271,76 556.946,82 1.225.218,58 448.767,95 517.613,97 966.381,92
Despesas 10.133,62 145.130,77 155.264,39 55.209,25 112.902,05 168.111,30
Desp. Financeiras 131.443,98    1.003,38    132.447,36      39.467,74    1.969,05     41.436,79
Total Custos e Despesas 809.849,36 703.080,97 1.512.930,33    543.444,94 632.485,07 1.175.930,01
13. Receitas                                                        2019                                                              2018
Receitas      Atibaia           Totais      Atibaia           Totais
Contribuições 500.657,22 699.401,13 1.200.058,35 248.073,70 545.571,26 793.644,96
Aluguéis 63.162,26 - 63.162,26 92.931,34 - 92.931,34
Trabalho Voluntário 15.886,08 30.637,44 46.523,52 14.972,16 62.520,00 77.492,16
Rec. Financeiras 127.694,89    1.554,25    129.249,14 1.213.162,84       550,08 1.213.712,92
Total de Receitas 707.400,45 731.592,82 1.438.993,27 1.569.140,04 608.641,34 2.177.781,38

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de
recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos entre outros. 14.
Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou
a 2002 (R1) – Entidades sem Finalidades de Lucros item 19, a Entidade
reconhece pelo valor justo a prestação do serviço não remunerado do
voluntariado o montante de R$ 46.523,52, que é composto essencial-
mente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento uma importante
participação em várias ações realizadas pela entidade. 15. Cobertura
de Seguros: A entidade adota a política de contratar cobertura de se-
guros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados sufi-
cientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade. 16. Aplicações dos Recursos: Os recursos da entidade fo-
ram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com
o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investi-
mentos patrimoniais. 17. Eventos Subsequentes: A respeito do COVID-
19, desde 31/12/2019 até a data de encerramento das Demonstrações
Financeiras, não ocorreram fatos decorrentes que pudessem afetar as
Demonstrações Financeiras. Não obstante, a entidade vem acompa-
nhando a evolução da pandemia no Brasil e no mundo, orientando os
colaboradores, adotando procedimentos preventivos quanto ao relacio-
namento com terceiros, bem como, os efeitos em sua área de atuação
até então identificados, apesar de haver afetiva preocupação sobre os
possíveis afeitos que possam vir a ocorrer, não há, no momento, evi-
dências de que estes possam vir a afetar significativamente a situação
financeira e patrimonial da entidade. Não ocorreram outros eventos en-
tre a data de encerramento do exercício social e de elaboração das
Demonstrações Financeiras, que pudessem afetar as informações
divulgadas, bem como a análise econômica e financeira.

Maria de Fátima Mendes
Presidente - CPF nº 053.167.468-13

JGA Assessoria Contábil S/S
CRC 2SP 020.343/O-2

Francisneide Alves Tancredi
CRC TC 1SP 200.940/O-4

Phaser Incorporação SPE Ltda.
CNPJ/ME nº 12.141.557/0001-21 - NIRE 35.224.434.992

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Aos 26/10/20, às 14h, na sede social da Phaser Incorporação SPE Ltda. (“Sociedade”). Presença: EZ TEC Empreendimentos e Participações S.A. 
(p. Marcelo Ernesto Zarzur e Roberto Mounir Maalouli), Lindencorp Participações e Incorporações Ltda. (p. Adolpho Lindenberg Filho e Flavio Haddad 
Buazarv) e Brasilimo - Empreendimentos Imobiliários Ltda. (p.p. Carlos Eduardo Miranda de Menezes Camara), sócias representando a totalidade
do capital social. Mesa: Marcelo Ernesto Zarzur - Presidente; Adolpho Lindenberg Filho - Secretário. Deliberações por unanimidade: (1) aumento do
capital social de R$ 137.290.226,00 para R$ 151.504.554,00, integralizado de forma proporcional entre os sócios, com a capitalização do saldo da
conta “Reserva de Lucros”, no valor total de R$ 14.214.328,00, emissão de 14.214.328 novas quotas e consequente alteração do caput da Cláusula 5ª;
(2) redução do capital social de R$ 151.504.554,00 para R$ 100.000.000,00, com uma redução de R$ 51.504.554,00 e cancelamento de 51.504.554 
quotas do capital social, proporcionalmente entre as sócias, na forma do inciso II do art. 1.082 do Código Civil, tendo em vista que atualmente o capital
social é excessivo em relação ao objeto social, com a consequente alteração da Cláusula 5ª; e (3) consolidação do Contrato Social, além de determinar
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fi ns. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Como o BIM se 
tornou valioso 

na era da 
Transformação 

Digital
Marcus Granadeiro (*)

A Transformação Digital 
pode ser resumida nas mu-
danças necessárias para que 
empresas nascidas em tempos 
pré-internet consigam se 
manter e competir no mundo 
atual. 

Bem além de implantar 
novas tecnologias, essas mu-
danças estão relacionadas à 
alteração do modo de pensar, 
também chamado de mindset. 
Para melhor compreender os 
cenários e desenvolver estra-
tégias para a Transformação 
Digital, deve-se analisá-la 
dentro do espectro de seus 
cinco domínios: clientes, 
concorrência, dados, inova-
ção e valor. 

Não há dúvida que a mu-
dança para a metodologia BIM 
(Building Information Mode-
ling) é uma das estratégias da 
transformação digital para a 
engenharia e construção se 
transformarem e já não existe 
o dilema de ir ou não para o 
BIM, mas quando e como ir. 
Pensando em estratégia de 
negócio, cada caso é um caso, 
não há fórmula mágica, porém 
o caminho é analisar os domí-
nios da transformação digital, 
entender os novos cenários e 
buscar o posicionamento e a 
lucratividade dentro de cada 
um deles. 

Um dos pontos é a conver-
gência do processo BIM com 
os demais processos, pois a 
sinergia e os ganhos aumen-
tam muito com a digitalização 
e integração. Um processo de 
compras não automatizado, 
uma topografia tradicional 
e procedimentos de quali-
dade antigos criados na era 
pré-BIM além de não terem 
sinergia com o BIM podem se 
transformar em obstáculos. 

Assim, observamos nos 
melhores cases do mercado 
a convergência das implan-
tações BIM com implantações 
de projetos em aplicativos 
para celular e tablets e com 
inovações em controle de qua-
lidade e supervisão de obra 
por meio de equipamentos e 
tecnologias emergentes.  Nes-
te novo cenário, o cliente deve 
fazer parte e estar integrado. 
Muitas vezes a concorrência 
passa a ser aliada e parceira, 
os dados se transformam em 
valioso ativo e inovar não é 
mais um luxo, é necessidade. 

No entanto, todas essas 
mudanças não alteraram um 
antigo conceito relacionado 
a valor, no qual se sabe que a 
corrente é tão forte quanto seu 
mais fraco elo. Assim, a digita-
lização não pode ficar restrita 
ao modelo, pois dessa forma 
grande parte do seu valor 
estaria sendo desperdiçado. 

Digitalização de processos, 
continuidade do fluxo de in-
formação ao longo da cadeia 
de valor, integrações e entrega 
de modelos e dados que gerem 
valor sob a visão do cliente 
são os pontos-chave para uma 
implantação BIM de sucesso. 
Implantações como essas nun-
ca vão ser consideradas caras, 
mas serão vistas como o melhor 
investimento a ser feito. 

(*) - Engenheiro civil formado 
na Poli/USP, é presidente 

do Construtivo, empresa de 
tecnologia com DNA de engenharia 

(http://www.construtivo.com/).
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Matéria de capa

“Enquanto o 
PIB do país caiu 
4,2% de 2014 a 

2019 em valores 
corrigidos 

pela inflação, 
o faturamento 
das farmácias 

de manipulação 
cresceu 10,8%. 

São Paulo, sábado a terça-feira, 31/10 a 03/11 de 20206

Tais índices são comprovados pelo Panorama 
Setorial 2020, desenvolvido pela Associação 
Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfar-

mag), entidade que representa institucionalmente o 
segmento e trabalha pelo desenvolvimento de toda 
a cadeia envolvida na promoção da terapia de saúde 
individualizada. O levantamento reafirma a tendência 
apresentada no último panorama setorial em 2018. 
E é possível que continuem assim neste ano, mesmo 
com a retração em boa parte da economia nacional, 
ocasionada principalmente pela pandemia da Covid-19. 

Segundo o Panorama Setorial Anfarmag 2020, o setor 
de farmácias de manipulação somou R$ 6,96 bilhões 
de faturamento, com margem de crescimento relativo 
acima da inflação do país, de 2017 para 2019, de 5,8%, 
enquanto a evolução do PIB do Brasil foi de apenas 2,2% 
no mesmo período. Na comparação com a série histó-
rica, enquanto o PIB do país caiu 4,2% de 2014 a 2019 
em valores corrigidos pela inflação, o faturamento das 
farmácias de manipulação cresceu 10,8%. 

O segmento manteve a constância de aumento no 
número de aberturas de CNPJ – o que representa novas 
empresas ou filiais – e de geração de empregos. Os dados 
permitem apontar que, com ou sem crise econômica, o 
setor segue sólido, destacando-se no cenário econômico 
como um importante empregador. 

O número de estabelecimentos presentes no segmento, 
isso é, o comércio varejista de produtos farmacêuticos 
com manipulação de fórmulas, totalizou 7.939 pontos 
de venda em 31 de dezembro de 2019, o que representa 
um crescimento de 6% em dois anos, já descontados 
os estabelecimentos baixados ou inativados no mesmo 

O setor de farmácias de manipulação no Brasil se desenvolve impulsionado por pequenas e médias empresas onde 96,6% faturam menos de 
R$ 3,6 milhões ao ano – dado que confirma a predominância de empresas de pequeno porte e continua em crescente desenvolvimento. 

na conTraMão do MoMEnTo dE rEcEssão

Pexels

Do total de unidades de farmácias de manipulação 
apontadas pelo IBPT, 79,7% são de estabelecimentos 
“matriz” e, 20,3% de filiais. Nesse cenário, a região 
Sudeste responde por 56,1% de todas as empresas do 
setor no Brasil. A participação sobe para 58%, quando 
verificadas apenas as do tipo “matriz”. 

 
A situação positiva do setor vai na contramão do 

momento de recessão pelo qual o país vem passando, 
com taxa de desemprego de 11,9% em 2019. Dados do 
Ministério do Trabalho  mostram que, de 2017 para 2019, 
o número de empregados celetistas das farmácias de 
manipulação teve maior crescimento relativo na região 
Norte, com aumento de 11%, seguido pelo crescimento 
das regiões Centro-oeste 
(10,4%) e Nordeste (8,4%). 

A empregabilidade do seg-
mento na região Sul apresen-
tou a menor variação, com a 
criação de 3,1% postos de 
trabalho. O Sudeste foi a re-
gião de maior participação no 
aumento de empregos do se-
tor, com mais de 2.000 vagas 
criadas e representatividade 
de 59,5% sobre o volume total 
(3.431) de novos postos de 
trabalho formal no setor. 

 
O farmacêutico e diretor executivo da Anfarmag, Mar-

co Fiaschetti, destaca que as farmácias de manipulação 
têm características específicas que ajudam a explicar 
o crescimento em número de estabelecimentos e em 
faturamento. “Nossos associados trabalham com pro-
dutos individualizados, feito especificamente para as 
necessidades daquele cliente, além de serem de baixa 
elasticidade, ou seja, na maioria dos casos, a aquisição 
do produto se faz pela preocupação com a saúde, o que 
torna essa atividade menos suscetível à paralisação do 
consumo ou à substituição. 

Além disso, o público consumidor é formado por faixas 
com melhor poder aquisitivo”, diz. Isso ajuda a enten-
der o porquê, mesmo em um período de elevação do 
desemprego e queda na massa de renda circulante na 
economia, do segmento ter se mantido em expansão. O 
profissional complementa dizendo que o produto mani-
pulado é muito consumido pelas classes A e B, mas que 
a tendência é que a terapia individualizada se torne cada 
vez mais acessível. 

“A capilaridade das farmácias de manipulação permite 
que o sistema público de saúde conte com profissionais 
especializados em todo o país, que podem suprir deman-
das de pacientes internados e de pacientes que precisam 
de cuidados em casa”, explica. O acesso a este tipo de 
medicamento deve aumentar no decorrer dos anos devido 
a busca por tratamentos personalizados, que incluem 
medicamentos e produtos manipulados desenvolvidos 
especificamente para cada paciente, considerando as 
suas necessidades individuais. 

“Com a pandemia, famílias estão descobrindo que 
muitos medicamentos podem ser manipulados de acordo 
com suas necessidades ”, finaliza Fiaschetti.

 
Fonte e mais informações: (https://anfarmag.org.br/home).
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período, ou de 14,5% desde 31 de dezembro de 2014, 
quando foram registrados 6.936 CNPJ. 

 
Os números indicam também expansão para regiões 

do país com percentual de representatividade menor, o 
que significa a consolidação de um modelo de serviço 
que se prova, cada vez mais, pertinente para a saúde e 
o bem-estar dos consumidores. Do total de empresas 
registradas com CNAE principal para a atividade de 
manipulação de fórmulas, 33% estão localizadas apenas 
no estado de São Paulo. 

As regiões que apresentaram as maiores variações 
positivas nos últimos dois anos em relação a novos em-
preendimentos foram o Nordeste, com taxa de 20,7%, 
e o Norte, que registrou crescimento de 17,9%. O saldo 
corresponde às empresas abertas até 31 de dezembro de 
2019 e que permaneceram ativas no primeiro semestre 
de 2020. 

 

sETor dE farMácIas dE ManIPulação 
PErManEcE EM ExPansão
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Luciana Brites - Gente –  Todo ser humano 
sabe o quão importante são as brincadeiras na mais 
tenra idade, particularmente na primeira etapa da 
vida, que vai até o sexto ano. Época na qual cada 

segundo equivale a descobertas. Além da graciosidade ineren-
te aos momentos, fatores cognitivos, psico motores, dentre 
outros, serão fortalecidos, ou não, dependendo é claro do seu 
devido tratamento. A especialista em educação especial e uma 
vasta relação de atividades correlatas bem como fundadora do 
Instituto NeuroSaber, esmiúça essa complexidade educacional 
com maestria, e de maneira inequívoca, abrange um leque de 
“operações” lúdicas que lastrearão uma personalidade pronta 
para enfrentar com galhardia agruras que por ventura aparecerão 
– e com certeza virão – criando uma necessária e interessante 
cepa. Numa linguagem muito clara, mesmo pessoas desinteres-
sadas entenderão o claro e pleno objetivo da obra. Necessário 
para pais, educadores, responsáveis e professores. Elogiável!

Brincar é Fundamental: Como entender o 
neurodesenvolvimento e resgatar a importância 
do brincar durante a primeira infância

Padre Reginaldo Manzotti – Petra -  Padre Man-
zotti, ordenado aos 25 anos, sempre teve o firme propó-
sito de evangelizar e batalhar pelos menos favorecidos, 
desvalidos, seja de corpo e ou alma. O reconhecimento 

internacional pelo seu trabalho valeu-lhe o título de Embaixador 
da Pastoral da Pessoa Idosa no Brasil. Nesta obra, elenca várias 
situações de cunho social, familiar, psicológico dentre outros, nas 
quais o poder divino e também do bom senso, se impõem, para a 
devida solução. Num óbvio perfil católico, permeado de palavras 
sempre dirigidas ao bem comum e elevação espiritual,  também 
poderá ser lida por não sectários. Oremos!

As Muralhas Vão Cair: Como fazer 
um cerco de Jericó em sua vida

Antonio Muniz, Carol Vilas Boas, Gean Alex 
Pereira, Júnior Rodrigues e Victor Gonçalves 
(Orgs) – Brasport – Uma obra de folego e vulto, 
produzida por 86 profissionais - incluindo os organiza-

dores - de variadas estirpes, que trazem a público suas expertises, 
teorias e muita prática. Além de sua completa utilidade, toda 
sua renda será carreada a instituições carentes. Com título auto 
explicativo, traz em seu escopo a competência profissionalizante, 
disseminando sabedorias. Um belo gesto humano, que bem deverá 

ser copiado, com material útil e factível. Oportuna!

Jornada Ágil de Liderança: Entenda como 
desenvolver times protagonistas para resultados 
inovadores e sustentáveis no mundo digital

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

revolucionar a comunicação 
e conquistar novos clientes. 
Um recurso que permite ao 
lojista se destacar. 

A solução retrofit é de fácil 
aplicação e pode ser utilizada 
em vitrines de diferentes 
tamanhos, criando telas para 
projeção de imagens, de 
forma altamente dinâmica. 
“A tecnologia possibilita que 
qualquer vidro se transforme 
em um poderoso canal de 
comunicação. É uma solução 
para eventos, feiras ou qual-
quer espaço onde o objetivo 
é gerar uma experiência com 
o público”, destaca Adriana 
Pacífico, gerente de Vendas 
Graphics Brasil, Argentina 
e Chile da Avery Dennison. 

A película tem a capacida-

A loja da Fast Shop do Shopping Pátio Paulista 
com uma vitrine interativa Vela™.
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Inovar na comunicação para 
conquistar mais consumidores

Uma fina película translúcida que, aplicada sobre painéis de vidro, é capaz de transformar uma vitrine em 
um inovador display interativo, com promoções e conteúdos personalizados que engajam o consumidor

a atenção exatamente por 
ser diferente do que o varejo 
tradicionalmente oferece. 
Com a tecnologia digital, 
as projeções mapeadas se 
apagam e podemos ver o pro-
duto exposto loja, enquanto 
na tela ao lado são apresen-
tadas todas as informações 
desse item”, comenta Pedro 
Velado, gerente de Trade 
Marketing e CRM da Fast 
Shop. 

“As tecnologias de pro-
jeção, aliadas aos projetos 
de comunicação visual, são 
capazes de transformar as 
lojas físicas e criar ambien-
tes de experiências para os 
consumidores”, reforça Ro-
drigo Machado, gerente de 
Negócios da Epson. Conhe-
ça mais sobre o Vela™ em 
(http://www.youtube.com/
watch?v=ui26hB9pSQQ). 

de de ficar completamente 
transparente quando não 
está em uso, mantendo a 
visibilidade da vitrine e do 
interior da loja. Assim, os 
varejistas ganham a flexibi-
lidade de aliar o merchan-
dising tradicional com a 
publicidade digital, com um 
conteúdo verdadeiramente 

atraente para o consumidor. 
Em parceria com a Epson, 
a Avery Dennison criou um 
projeto especial para loja da 
Fast Shop do Shopping Pátio 
Paulista (foto), que recebeu 
uma vitrine interativa com 
o Vela™. 

“Essa é uma vitrine inova-
dora, dinâmica e que chama 

Claudio Zini (*)
 
Uma empresa é feita de valores. E 

uma companhia de sucesso, nos dias de 
hoje, é vista como um organismo vivo e 
descentralizado. 

Crescer em meio a uma crise sem 
precedentes na história é um desafio e 
tanto. Porém, não impossível. Inúmeras 
indústrias tiveram que fechar as portas, 
cessar produção, parar com as atividades 
por não ter, principalmente, um projeto 
digital já idealizado. Digitalizar processos 
quando o desespero bate à porta não é o 
melhor caminho. 

A tecnologia não pede licença. Ela é 
como uma avalanche de inovação que 
engloba todos os setores corporativos. 
O consumidor final, a cada dia, está mais 
exigente e o mundo digital garante um 
atendimento customizado, ofertando uma 
experiência única na compra. Com isso, 
além de entregar qualidade, é possível 
também ofertar produtos diretos da fábri-
ca e sem o tão temido imposto em cascata.

O maior desafio de qualquer empresa 
é de mindset, inovar a todo momento. 
É preciso entender que é impossível 
fugir da tecnologia. É fundamental saber 
usá-la. As pessoas confundem tecnologia 
com inovação. O fato é que a tecnologia 
é apenas uma ferramenta inovadora. Em 
momentos de crise todos sofrem, mas eles 
se configuram em períodos propícios para 
criar e inovar. 

É no meio do caos que conseguimos 
analisar realmente a potencialidade e a 
velocidade de uma empresa em oferecer 
soluções e inovação. E inovar é errar 
sem perder as esperanças. E só não erra 
quem não faz. Erros são tesouros quando 
mostrados, discutidos e evidenciados. A 
digitalização cresceu exponencialmente. 
Hoje, sabemos bem que tudo o que está 
no meio do caminho e que não se adeque 
à era digital desapareceu ou está em vias 
de acabar de vez. 

Seguindo essa premissa, é primordial 
que as empresas tenham canais que vão 
do fabricante ao consumidor final. E o e-

commerce tem demonstrado a sua força. 
Atualmente, já temos mais de 40 milhões 
de brasileiros que fazem suas compras 
no ambiente online. É uma revolução até 
então não vista no comércio virtual. O 
diferencial dos sobreviventes do mundo 
corporativo é manter o entusiasmo mesmo 
em épocas difíceis. 

É aprender a amar as mudanças as-
sim como eram odiadas no passado. O 
Coronavírus é um acelerador do futuro. 
Esses meses de pandemia refletiram em 
inúmeras modernizações como ensino 
a distância, telemedicina, home office, 
trabalho por entrega e não mais por hora. 
Temos uma montanha de inovação ao 
alcance de todos. A tecnologia cresce de 
uma forma exponencial e nós, seres hu-
manos, evoluímos de uma maneira linear. 

É preciso encontrar o equilíbrio. As 
empresas que se destacarão serão aquelas 
de alma digital, porém, sem deixar de lado 
o contato humano.

 
(*) - É diretor-presidente da Pormade Portas (www.

pormade.com.br).

Consumidores buscam personalização no 
mundo digital




