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A economia mundial parece ter entrado em uma nova fase, marcada 
por taxas de juros persistentemente baixas, uma intensificação do es-
crutínio regulatório e uma volatilidade crescente no mercado de ações. 
Diante desse cenário, é importante que os consultores financeiros 
revisem seus objetivos e indicadores de sucesso e o que pode ser feito 
para melhorar seu trabalho de maneira permanente. Como você mede 
atualmente o valor que entrega aos clientes? Mais importante: como 
seus clientes medem o valor que você entrega a eles? É simplesmente 
uma questão de desempenho financeiro?   

Gerenciar o comportamento do investidor

O universo das startups tem ganhado destaque no mercado ano 
após ano. Com soluções inovadoras são elas quem transformam 
o universo dos negócios. Com toda essa projeção e milhares de 
ideias, as startups ganharam o mundo do entretenimento, que 
tem investido cada vez mais em programas e reality shows que 
busquem negócios interessantes para empresários, conhecidos 
como investidores-anjo, para que eles possam apoiar a jornada 
empreendedora.   

Acertos ao apresentar seu negócio aos investidores

Uma boa gestão de pessoas é um diferencial capaz de fazer com 
que as empresas se tornem cada vez mais bem-sucedidas, não apenas 
pelo que produzem, mas também pela manutenção de um de seus 
principais ativos: o capital humano e intelectual. Organizações com 
colaboradores satisfeitos e motivados são capazes de manter em alta 
a sua produtividade, mesmo em tempos de crise - isso porque o tur-
nover é um dos maiores vilões dos departamentos de RH e financeiro 
de uma organização.   

Práticas para ter um excelente lugar para trabalhar

Foto de Julia M Cameron no Pexels

Negócios em Pauta

Resiliência Financeira 
Na próxima semana, de 23 a 29, acontece a 7ª edição da 

Semana Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa 
do Fórum Brasileiro de Educação Financeira para promover 
ações educativas aos empreendedores e à população em 
geral. O tema é “Resiliência financeira: como atravessar a 
crise?”. A programação conta com a participação do Sebrae 
na realização de painéis para discutir temas de práticas 
financeiras, relacionadas aos micro e pequenos negócios. 
Objetiva proporcionar conhecimento sobre educação fi-
nanceira, securitária, previdenciária e fiscal no país. Saiba 
mais em: (https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
semanaenef).    Leia a coluna completa na página 3

Ilustração: previc.gov.br
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Live sobre PIX com João Manoel, diretor do 
Banco Central

@Em comemoração aos 50 anos do Ibmec, a instituição 
de ensino superior promoverá segunda-feira (23), 

uma live sobre o PIX, um dos temas do setor financeiro 
mais comentados nos últimos dias. João Manoel, diretor 
do Banco Central e membro do Conselho Fiscal da Em-
braer, é o palestrante convidado, que irá explicar com 
detalhes sobre esse novo recurso e como estão fazendo 
para promover a inclusão financeira no Brasil. “O PIX é 
para todos e promoverá a educação e a inclusão financei-
ra”, afirma João Manoel, diretor do Banco Central. Esta é 
uma novidade que promete revolucionar a maneira como o 
usuário recebe e transfere dinheiro. Quem tiver interesse 
pelo tema, precisa fazer a inscrição: https://blog.ibmec.
br/eventos/pix/#inscreva-se-eventos.   Leia a coluna 
 completa na página 2

Imagem de Tumisu por Pixabay

Além das muitas dificuldades 
para funcionamento e venda que 
as empresas estão enfrentando, 
um novo risco que deve se tornar 
real no decorrer dos meses, o 
crescimento da inadimplência.

O novo Coronavírus pelo Brasil já fe-
chou comércios, levou empresas à 

falência e o Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Varejo (Ibevar) projeta que 
ainda vai aumentar a inadimplência do 
brasileiro nos próximos meses. 

Diante o atual cenário de pandemia, os 
principais setores produtivos do Brasil 
estão sendo impactados pelo aumento 
considerável dos riscos de inadimplência, 
sendo projetado para 2020 um cresci-
mento superior a 20% das insolvências 
empresariais. Diante deste cenário as 
empresas devem proteger seu caixa e uma 
alternativa ainda pouco utilizada pelas 
empresas é o Seguro de Crédito. 

Mas, muito além de proteger o fluxo de 
caixa de uma empresa, o seguro de crédi-
to também pode ajudar a reduzir custos 
operacionais e expandir os negócios com 
maior segurança. O Superintendente da 
Euler Hermes no Brasil, Daniel Luján, 
explica que essa é também uma maneira 
de aumentar as vendas, ampliando a car-
teira de clientes, tendo a possibilidade de 
escolher os melhores mercados para cada 
tipo de negócio. 

"O seguro de crédito permite que a em-
presa adquira maior confiança para nego-
ciar com novos clientes e isso consequen-
temente faz com que exista crescimento 
com segurança e saúde financeira, além 
da possibilidade de acompanhar de perto 
a estabilidade financeira desses clientes 
para monitorar possíveis riscos", afirma. 

Seguro de crédito - uma alternativa 
pouco conhecida pelas empresas

Além disso, é muito comum que o 
mercado associe ou compreenda mais o 
valor dessa ferramenta financeira em um 
cenário de crise como o atual que estamos 
vivendo. Mas na realidade essa ferramenta 
é uma parceira do seu negócio não apenas 
no cenário de crise mas também no cenário 
de retomada para que o crescimento seja 
sustentável. 

Cristina Camillo, diretora da Camillo 
Seguros, consultora em seguro de crédito 
destaca abaixo os seis principais benefí-
cios que o seguro de crédito pode trazer 
para a expansão dos negócios: 

1 - Market Share Maior: o seguro de 
crédito é uma proteção dos recebíveis 
entre empresas B2B, portanto, é possível 
oferecer limites e prazos para os clientes, 
garantindo maior fôlego e afastando o 
medo de não receber. Inevitavelmente, 
essas ações podem proporcionar aumento 
nas vendas. 

2 - Expansão: o seguro de crédito 
atua como uma ferramenta que avalia 
e qualifica as contrapartes com quem a 
empresa faz negócio, permitindo conhe-
cimento maior em relação às empresas 
que antes eram desconhecidas, assim 
também é possível trabalhar com novas 
contrapartes. 

3 - Atuação em países estrangei-
ros: atuando com uma empresa com 
know-how global, conhecer clientes ao 
redor do mundo aumenta as chances 
de fechar negócios de forma segura, 
mostrando onde há ou não há riscos de 
investimento. 

4 - Crescimento diversificado: não 
existe mais a necessidade de negociar 
só com quem você conhece e confia, 
pois uma empresa te ajuda a expandir 
e descentralizar suas oportunidades de 
negócio. 

5 - Garantia: quando a empresa tra-
balha com seguro de crédito, ela adquire 
uma garantia de saúde financeira, que é 
muito bem vista por bancos e financiado-
ras, abrindo assim novas alternativas de 
financiamento. 

6 - Apoio à sua análise de crédito 
interna: quando o seguro é contratado, 
ele se torna parceiro da área de crédito, 
ou seja, é adicionado valor ao processo 
de análise de crédito existente na em-
presa. Esse suporte proporciona maior 
segurança, uma vez que em casos de 
perdas inesperadas é possível ter ga-
rantia de recebimento, sem impacto ao 
fluxo de caixa.

Fonte: Assessoria de Imprensa Editora DSOP.
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O ENSINO A DISTâNCIA NA PANDEMIA E UMA 
vISãO SOBRE O FUTURO DO ENSINO NO BRASIL 

    Leia na página 6

UMA NOvA FORMA DE EDUCAçãO

Natal mais sóbrio
O primeiro-ministro da Itália, Giu-

seppe Conte, pediu ontem (19) que 
os italianos tenham um "Natal sóbrio" 
e evitem festas com aglomerações 
para impedir uma alta ainda maior no 
número de casos e mortes da pandemia 
no país. "Uma semana de socialização 
desenfreada significaria pagar, já em 
janeiro, com uma elevação brusca em 
termos de mortes e estresse nas UTIs. 
Devemos nos preparar para um Natal 
mais sóbrio - mesmo se pensamos que 
podemos trocar presentes e ajudar a 
economia", disse o premiê (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/o-ensino-a-distancia-na-pandemia-e-uma-visao-sobre-o-futuro-do-ensino-no-brasil/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-20-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-20-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/urna-devassavel/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/10-praticas-que-transformam-qualquer-empresa-em-um-excelente-lugar-para-se-trabalhar/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-tecnologia-ajuda-os-consultores-financeiros-a-gerenciar-o-comportamento-do-investidor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/os-maiores-acertos-na-hora-de-apresentar-seu-negocio-aos-investidores/
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Coluna do Heródoto

A urna é a principal 
suspeita. Os perdedores 
encontram um culpado 
pela derrota sofrida 
na eleição. Há fraude, 
proclamam. 

Atestam que a urna eleitoral 
não é indevassável e por 
isso os manipuladores 

podem impor o resultado das 
eleições e manter os grupos 
oligárquicos no poder. Outra 
evidência é a lentidão com que 
os resultados são divulgados, 
prova que os votos são contados 
e recontados até que apareça 
o resultado que lhes interessa. 
Afinal é preciso justificar toda a 
dinheirama investida no pleito e 
o que os investidores esperam é 
a vitória de seus aliados. 

Por outro lado os que tiveram 
seus nomes divulgados como os 
primeiros vencedores resistem 
e devolvem a acusação de frau-
dadores para os que duvidam da 
idoneidade do processo eleitoral 
e das urnas. Isto esconde a dispu-
ta pelo poder no Brasil, que tem 
como base o domínio do poder 
local. Ele é a base da pirâmide 
que passa pelo controle dos es-
tados e culmina com a posse do 
poder federal, que mesmo com 
a garantia da constituição da 
autonomia dos estados, acumula 
um grande poder. 

Tudo passa pelas mãos do 
presidente da república. Não 
há divergência sobre o tipo de 
cédula que se deve adotar para 
a escolha dos prefeitos, gover-
nadores e presidente.  O voto de 
papel é confiável. É uma cédula 
física, onde aparece o nome por 
inteiro do candidato, do seu 
partido político  e se houver 
qualquer fraude é facilmente 
identificável. 

Caso haja divergência na 
contagem dos votos, é possí-
vel uma rápida recontagem, 
para isso as cédulas usadas na 
eleição devem ser guardadas 
durante um  tempo e só depois 
de passado o prazo de recurso 
serem destruídas. Assim, dizem 
os arautos do sistema eleitoral 
vigente, preserva-se a lisura do 
pleito, o direito do eleitor ter a 
sua escolha política preservada. 

Isto é a base da democracia 
republicana. O que está por trás 
de tudo isso é um sistema que 
tem como meta manter o poder 
nas mãos de poucos. Aparente-
mente se submetem à vontade 

popular, mas a realidade é que 
encenam uma falsa democracia 
para que tudo mude e fique tudo 
como está. É uma farsa política. 
Através dela há o domínio do Es-
tado  em seus diversos patamares 
e a utilização do seu potencial 
para benefício de poucos, das 
oligarquias estaduais. 

É uma das explicações porque 
os partidos não se batem por   mu-
danças reais, está bom do jeito 
que está. Eles são organizações 
de cunho local e regional e não 
tem programa, ideologia nem 
compromisso a não ser com a 
demagogia, divulgada durante 
as campanha eleitorais.

A política está restrita a cada 
quatro anos,  tempo do mandato 
dos eleitos.  Depois disso desapa-
recem das ruas e se fecham nos 
conchavos dos grupos dominan-
tes, nos almoços e jantares para 
poucos e nas reuniões regadas 
com bebida importada, onde 
decidem o que fazer com o país. 

Daí a importância da eleição, 
urna, campanha eleitoral e prin-
cipalmente garantir a vitória dos 
aliados a qualquer custo. Mesmo 
que tenham  que fraudar o pro-
cesso eleitoral. A mecânica é sim-
ples, o chefe local se incumbe de 
dar  suporte para instalação dos 
locais de votação, seus jagunços 
“garantem a ordem”, providen-
ciam o transporte  dos eleitores 
até o local onde podem exercer 
o direito de escolha. Desde que 
seja do indicado do oligarca. 

O dia da eleição é uma festa 
cívica. Troca de favores, pedidos 
atendidos e por atender, direito 
a ser recebido pelo coronel com 
sorriso, pinga, churrasco, beiji-
nho nas crianças e promessas de 
atendimento de pedidos. Se pos-
sível um cargo no funcionalismo 
público para o filho mais velho. 

Só homens alfabetizados vo-
tam. Têm que escrever o nome 
do candidato oficial, se tiver 
dificuldade tem a ajuda de um 
servidor do coronel que segura 
sua mão para  que assine o seu 
nome no registro de presença. 
Por isso a eleição é chamada de 
“bico de pena”, a caneta azul da 
República Velha. 

Tudo a descoberto, transpa-
rente, visível, democrático e sem 
fraude na contagem dos votos, 
uma vez que são contados antes 
mesmo de serem depositados na 
urna. O sistema sobreviveu até 
o movimento de 1930.

(*) - É âncora do Jornal da 
Record News em multiplataforma 

(https://herodoto.com.br/) 
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O impacto da Inteligência Artificial no 
processo de inovação das empresas

Evandro Abreu (*)

O estudo destaca ainda que as 
áreas com maior concentração 
são relacionadas à experiência e 

retenção de clientes, que incluem novas 
formas de crescimento de receitas e de 
otimização de custos. Nesse cenário, a 
grande questão é: qual é o verdadeiro 
impacto da inteligência artificial nas 
empresas durante a pandemia? 

É fato que a tecnologia potencializa a 
capacidade racional do ser humano de 
simular situações e resolver problemas 
práticos. Quando falamos sobre inteli-
gência artificial, muitos ainda pensam 
em robôs substituindo o ser humano 
em uma determinada atividade, o que 
não é verdade, já que sua importância 
vai além da automação. A inteligência 
artificial permite que sistemas simulem 
uma inteligência similar à humana, ul-
trapassando a programação de ordens 
específicas para a efetiva tomada de 
decisão de forma autônoma, precisa 
e apoiada em dados digitais. Hoje, a 
IA está mais relacionada a produtos 
que já fazem parte do nosso cotidiano 
do que vendida como algo individual. 
Portanto, esta tecnologia está em to-
dos os lugares e presente mais do que 
nunca na indústria, nas redes sociais, 
nos dispositivos móveis e buscadores 
de internet. 

Com a pandemia, muitas empresas 
depararam-se com a necessidade de 
digitalizar seus processos para sobre-
viver. Aquelas que não estavam ade-
quadas às novas demandas, correram 
atrás do prejuízo e investiram em novas 
tecnologias. No entanto, muito antes 
da pandemia, o mercado já enxergava 
a inteligência artificial como um pilar 
fundamental para os negócios, por con-
ta do volume de informação disponível 
e impossível de ser processada por 
qualquer humano: são toneladas de 
dados e a serem analisados, e isso só é 
possível com máquinas especializadas. 
Do corretor ortográfico às análises da 
bolsa de valores, os recursos de inte-
ligência artificial precisam fazer parte 
da rotina das empresas que querem se 
destacar frente à concorrência. 

Afinal, onde se aplica a inteligência 
artificial?

Uma das aplicações mais perceptí-
veis da IA está relacionada ao aten-
dimento ao cliente, principalmente 
neste momento de isolamento social. 
O surgimento dos chatbots permitiu a 
resolução de problemas de modo fácil 

face humana e permite a identificação 
e criação de um “CPF facial” de cada 
pessoa, facilitando assim o embarque 
de passageiros e acabando com a 
necessidade de apresentar o cartão 
de embarque impresso ou na tela do 
celular para entrar na aeronave. 

Inteligência artificial é o caminho 
para a inovação nas empresas

Muitos especialistas acreditam que 
estamos entrando na quarta revo-
lução industrial, caracterizada pela 
convergência de tecnologias digitais, 
físicas e biológicas. Nesse contexto, 
a inteligência artificial tem papel 
protagonista nessa próxima onda de 
inovação, trazendo grandes mudanças 
na maneira como pessoas e empresas 
se relacionam com tecnologia. Segundo 
a consultoria PricewaterhouseCoopers 
(PWC), os investimentos estimados 
nessas tecnologias atingirão US $ 70 
bilhões, ainda em 2020.

A inteligência artificial tornou-se 
possível por meio da união de big data, 
computação em nuvem e bons modelos 
de dados. Sem dúvida alguma, essa 
tecnologia nunca foi tão real quanto pre-
senciamos hoje. A inteligência artificial 
combinada com a capacidade humana, 
pode impulsionar pessoas e empresas a 
fazerem coisas incríveis. Desta forma, é 
importante salientar que, no mundo dos 
negócios, se você não está sendo disrup-
tivo em seu setor, certamente alguém 
está. E a IA pode ser a maior parceira 
para contribuir com a transformação 
digital que as empresas tanto almejam, 
especialmente neste momento delicado 
que o mundo enfrenta.  

(*) É Diretor Executivo da Provider IT, uma das 
principais consultorias e provedoras 

de serviços de TI do país.

De acordo com pesquisa do Gartner, realizada em setembro de 2020, com cerca de 200 profissionais 
de negócios e de tecnologia, 24% das organizações aumentaram seus investimentos em aplicações 
relacionadas à Inteligência Artificial (IA), e 42% das empresas mantiveram seus projetos inalterados, 
mesmo depois da pandemia originada pela COVID-19.

e descomplicado, aumentando a satis-
fação dos clientes e promovendo maior 
agilidade e facilidade na comunicação, 
agora a distância. Entretanto, empre-
sas mais maduras tecnologicamente 
optam por oferecer uma solução mais 
personalizada do que o chatbot, como 
um assistente de voz que reproduz 
perfeitamente a linguagem humana. 
Além de ser uma solução omnichannel, 
a implantação é praticamente plug and 
play (tecnologia ligar e usar).   

A inteligência artificial também 
está nas lojas virtuais quando ofere-
ce recomendações personalizadas 
de produtos para clientes de acordo 
com suas pesquisas e seus hábitos de 
consumo. Além disso, o mercado já 
oferece tecnologias especializadas na 
gestão do estoque e layout dos sites. 
Existem até mesmo recursos capazes 
de negociar variações de preço com os 
clientes direto do site. Encontramos 
também sistemas que utilizam a IA 
como recurso de automação e análise, 
atuando de maneira objetiva e precisa 
na avaliação de crédito automático de 
consumidores ou até em diagnósticos 
de exames clínicos. As aplicações da 
inteligência artificial são inúmeras. No 
segmento bancário, por exemplo, esta 
tecnologia permitiu que vários bancos 
digitais passassem a ser completamente 
virtuais e de fácil acesso.

Segundo dados da consultoria Allied 
Market Research, o setor de reconhe-
cimento facial está em rápida evolução 
e deve crescer cerca de 21,3% ao ano, 
movimentando US$ 9,6 bilhões em 
2022. Nesse sentido, um modelo de 
inteligência artificial muito utilizado 
em empresas aéreas é a biometria fa-
cial, que captura mais de mil pontos da 

News@TI 

Startup oferece serviço digitalização do 
histórico médico de pacientes

@Todo o histórico de exames feitos pelo paciente na rede privada de 
saúde é organizado por meio de robotização de processos (sem in-

tervenção humana) e estará disponível na gaveta digital do paciente com 
vários tipos de filtros e organizadores e poderá ser compartilhado com 
seu médico pelo tempo determinado pelo próprio paciente. Por exem-
plo: o paciente poderá filtrar todos os ultrassons feitos, seja por clínica, 
período ou data que o fez. Carolina Ribeiro, criadora da Plataforma clipo 
Saúde, explica que esta é uma mudança de cultura no Brasil. “Isso traz 
tranquilidade de um histórico de saúde consolidado em uma plataforma 
própria do paciente. Mesmo se trocar de convênio, mudar de cidade ou 
país, seus dados médicos continuarão lá” (https://www.cliposaude.com.br/).

Soluções de modernização e unificação de 
sistemas para concessionárias de energia 

@Modernizar o centro unificado de operação da geração e 
transmissão da Copel (Companhia Paranaense de Energia) foi 

a missão da Hitachi ABB Power Grids com a concessionária, após 
um detalhado processo de concorrência, por meio de um edital, 
vencido pela companhia líder em tecnologias voltadas ao setor 
elétrico. A Copel, que operava até então com um software distinto 
em cada usina, passará a ter uma plataforma unificada para gera-
ção e transmissão. Isso será feito por meio do Network Manager, 
solução robusta da Hitachi ABB Power Grids, que já está em sua 
décima versão, e atende um grande volume de concessionárias em 
todo o mundo. A solução vai melhorar as condições de operação da 
geração de toda a Copel, o que significa aprimorar o atendimento 
para toda a população da Paraná, onde a concessionária possui mais 
de quatro milhões e meio de medidores/clientes conectados à sua 
rede (www.hitachiabb-powergrids.com).

Marketplace auxilia fornecedores aalavancar 
vendas no mercado B2B  

@O avanço da transformação digital promoveu mudanças em todos os 
setores, principalmente na forma como as empresas realizam negócios 

- com a pandemia. Esse fenômeno foi acelerado e quem não acompanhar 
provavelmente será prejudicado. No caso do mercado B2B, os marketplaces 
trouxeram a mais alta tecnologia disponível para potencializar o comércio 
entre empresas e facilitar o processo de digitalização. As plataformas de 
e-commerce B2B que contam com um marketplace disponibilizam aos 
compradores uma ampla comunidade de empresas fornecedoras de dife-
rentes portes e segmentos. Dessa forma, as empresas podem inserir em seus 
processos de compras novas fontes de fornecimento e, com isso, conquistar 
importantes resultados e aumentar suas parcerias de negócios (me.com.br).

Aplicativo de votação online para Projeto 
Eleições do Futuro

@A Embratel participou do Projeto Eleições do Futuro, idealizado 
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e apresentou um aplicativo 

de votação online durante o primeiro turno das eleições municipais de 
Curitiba (PR). O Projeto Eleições do Futuro realiza estudos e avaliações 
sobre a implementação de inovações no sistema eletrônico de votação 
brasileiro. A Embratel foi uma das empresas selecionadas para demons-
trar sua inovação após edital de chamamento público ser lançado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral para companhias de tecnologia interessadas 
em apresentar propostas de soluções. O sistema de votação online da 
Embratel possibilitou aos eleitores participar de uma eleição simulada e 
votar em candidatos hipotéticos a partir de uma sessão eleitoral instalada 
pelo TSE para os testes. A tecnologia foi capaz de identificar o votante, 
que recebeu um número de título de eleitor fictício, contabilizou seu 
voto e garantiu total sigilo da escolha, com segurança da informação 
baseada em criptografia (www.embratel.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

Premium

A Kantar acaba de lançar, por 
meio do seu Marketplace, uma nova 
versão da solução Context Lab, que 
auxilia a identificar os melhores con-
textos para as propagandas digitais 
feitas por uma marca. A solução 
ajuda a responder perguntas impor-
tantes, seja nas propagandas digitais 
tradicionais, conteúdo patrocinado e 
até marketing de influência:  

•	 Quais são os contextos com 
melhor performance para a 
minha marca? 

•	 Como posso otimizar o con-
teúdo das minhas peças para 
maximizar a performance 
por contexto? 

O foco dessa nova versão é agili-
dade, rapidez e insights aprofunda-
dos, tudo dentro de uma plataforma 
digital, a Marketplace Kantar: 

•	 Resultados em 24 – 72 horas 
•	 Possibilidades de comparar 

resultados entre Facebook 
e Youtube 

•	 Possibilidades de testar 
conteúdo patrocinado e de 
marketing de influência, 
além de formatos tradicio-
nais do mundo digital 

“Com o investimento digital 
aumentando a cada ano - e prin-
cipalmente com o crescimento de 
formatos não tradicionais como 
influenciadores e conteúdo pa-
trocinado - poder ter a confiança 
de escolher os ambientes de 
publicidade corretos, de forma 
rápida e fácil, é essencial para 
garantir campanhas mais efi-
cientes”, afirma Juliano Piccoli, 
diretor e líder do Marketplace 
para a Kantar.  

Veja mais sobre a solução Con-
text Lab na Kantar Marketplace em 
(https://www.kantar.com/marke-
tplace/solutions/media-planning-
-and-effectiveness/digital-media-
-optimisation).

Solução para análise de eficiência 
de mídia digital que traz insights 

a partir de 24 horas

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL -
 UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 070/2020; Objeto: 
Registro de Preços para aquisições de equipamentos de ar condicionado, com 
serviços de instalação - Entrega das Propostas: a partir de 20/11/2020 às 08h00 no 
site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
02/12/2020 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital 
disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.
vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras
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Digital Publishing, empresa especializada em brand publishing, focada 
em auxiliar as marcas a se tornarem publishers no mercado brasileiro. 
O evento faz parte do programa de Pós-Graduação em Marketing Digital 
e e-Commerce do ISVouga (Instituto Superior de Entre Douro e Vouga) 
de Portugal. Na palestra, Ferreira falará sobre a Pirâmide de Maturidade 
do Marketing de Conteúdo, uma matriz criada pela empresa brasileira 
sobre as diferentes categorias e etapas de amadurecimento do trabalho 
de conteúdo pelas marcas. É  um guia inédito, que serve como apoio 
às empresas que pretendem investir em um trabalho estruturado de 
conteúdo no ambiente digital. Saiba mais em: (https://brandpublishing.
com.br/).

E - Estágio em Engenharia
Está aberta a seleção para o Programa de Estágio em Engenharia e Ar-
quitetura 2021 da Direcional Engenharia, uma das maiores construtoras 
do país. As inscrições  devem ser feitas exclusivamente pelo site (https://
jobs.kenoby.com/diretalentos). As oportunidades são nas cidades de São 
Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Manaus e Fortaleza 
e destinadas a universitários de 5º a 8º períodos de Engenharia Civil, 
Engenharia de Produção e Arquitetura. O programa oferece benefícios 
como bolsa-auxílio compatível com o mercado, seguro de acidentes 
pessoais, vales transporte e refeição. Os candidatos devem possuir bons 
conhecimentos de inglês e disponibilidade para começar a estagiar em 
janeiro de 2021. 

F - Sistema Alimentar
A Unilever anunciou seu mais novo compromisso de sustentabilidade 
para a categoria de alimentos, que tem como um de seus pilares aumen-
tar em €1 bilhão as vendas de carne à base de plantas e alternativas aos 
laticínios em um prazo de cinco a sete anos. O lançamento da marca 
The Vegetarian Butcher, já à venda no Brasil para o segmento de Food 
Service, e o incremento do portfólio com opções veganas como as que 
já existem nas marcas Hellmann’s, Magnum e Ben&Jerry’s, serão res-
ponsáveis por impulsionar o crescimento da companhia no mercado. 
Com o lançamento global do programa “Alimentos do futuro”, a Unilever 
objetiva oferecer escolha às pessoas que queiram fazer a transição para 
dietas mais saudáveis e, ao mesmo tempo, reduzir o impacto ambiental 
da cadeia alimentar global. 

G - Ferramentas das Redes 
A Head de Negócios para as indústrias de Educação, Tecnologia, Teleco-
municações, Mídia e Entretenimento do Facebook no Brasil, Duda Bastos, 
será a convidada do próximo evento da série FGV Digital Talks, que terá 

A - Incentivo aos Jovens 
O Decola Jovem, programa criado pelo Instituto Souza Cruz, quer incentivar 
jovens de comunidades de baixa renda e regiões mais desfavorecidas a en-
contrarem no empreendedorismo uma alternativa de trabalho. O curso abriu 
inscrições para moradores de São Paulo e será gratuito, com aulas 100% 
online. Contará com programação intensiva, focada no empreendedorismo 
criativo para aumentar os lucros durante o período de festas de final de 
ano. Será realizado entre os dias 30 de novembro a 4 de dezembro, de 17h 
às 20h, via plataforma de ensino a distância, que poderá ser acessada por 
computador ou celular. Os participantes elaboram um plano de negócios e, 
nesta edição, o melhor aluno será premiado com um voucher de compras 
no valor de R$ 1.000,00. Inscrições pelo site (www.decolajovem.com.br). 

B - Banco para Mulheres
O Itaú Unibanco está entre os três melhores bancos do mundo para mulheres 
empreendedoras, segundo o Global SME Finance Awards, premiação do Banco 
Mundial em parceria com o G20. Este é um reconhecimento à atuação da insti-
tuição para promover a equidade de gênero e fortalecer o empreendedorismo 
feminino. Entre as iniciativas que o Itaú mantém com esse objetivo estão não 
apenas a oferta diferenciada de crédito, mas também um programa mais amplo 
que capacita, conecta e inspira mulheres, o Itaú Mulher Empreendedora, que 
em seis anos de existência já apoiou 24,8 mil mulheres participantes - e só neste 
ano mais de 126 mil mulheres acessaram o canal digital do programa. Lançado 
em 2018, o Global SME Finance Awards é uma premiação organizada pelo 
SME Finance Forum, uma iniciativa do G20 em parceria com a International 
Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial.

C - Amantes do Chá
Uma dica para os apaixonados por chá: na próxima semana (23 a 29), as 
34 lojas da Tea Shop em todo o país oferecerão descontos de até 50% nas 
mesclas, sets, acessórios e combos (chá + acessório). E na sexta (27), 
sábado (28) e domingo (29) – todas as lojas colocarão à venda 10 chás 
pela metade do preço nas compras a partir de 100 gramas. É a Black 
Week da Tea Shop, a maior e mais especializada rede de chás gourmet 
do Brasil, uma promoção para aliar economia e bem-estar. Presente nos 
principais centros do país, a Tea Shop disponibiliza mais de 130 chás 
e infusões nas 34 lojas físicas e também por tele-entrega ou pela loja 
virtual. A rede nasceu em Barcelona, Espanha, há três décadas e hoje 
tem 100 lojas em seis países. Saiba mais em: (www.teashop.com.br).

D - Conteúdo de Marcas
A 32ª edição do Prime Digital Guest ocorre no próximo dia dia 27, às 
19h30, e recebe Paulo Henrique Ferreira, Diretor Executivo da Barões 

como tema “A transformação digital dos negócios: Como marcas podem 
explorar melhor as ferramentas do Facebook, Whatsapp e Instagram?”. 
Durante o encontro, que será mediado pelo diretor de Comunicação e 
Marketing da FGV, Marcos Facó, Duda abordará a aceleração digital no 
mundo dos negócios e as diferentes formas de explorar as redes sociais 
e apresentará as ações do Facebook neste período de mudanças, como a 
aceleração de projetos e a adoção de iniciativas que beneficiam marcas 
de comércios e serviços. Data: segunda-feira (23), horário: 18h30, no 
Facebook da FGV. Inscrições: (https://portal.fgv.br/eventos/webinar-
fgv-digital-talks-facebook).

H - Visionary Week 
Com o tema “Co-criação para o amanhã, projetando o futuro”, a NEC 
apresenta na primeira edição do evento global NEC Visionary Week 
diversas palestras e painéis, enquanto exibe também as mais recentes 
inovações e soluções da empresa nas áreas de Experiência do Cliente, 
Governo Digital, Saúde Pública e Comunicações Móveis 5G, entre ou-
tras. Com uma abordagem vanguardista, a companhia estabeleceu uma 
programação repleta de assuntos muito atuais e convidados de alta 
relevância dentro de seus campos de atuação. O evento 100% digital 
acontece entre os dias 1 e 4 de dezembro, trazendo painéis e palestras 
sobre temas atuais, com a participação de especialistas, futurólogos e 
C-levels. Confira a programação completa e inscreva-se gratuitamente 
no link: (https://global-event.nec.com). 

I - Empresas Sustentáveis 
A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e 
embalagens de papel do Brasil, comunica que passou a integrar o Índice 
Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI na sigla em inglês) em duas carteiras: 
Índice Mundial e Índice de Mercados Emergentes e anuncia que lançará 
20 metas para o desenvolvimento sustentável da Companhia e para a pros-
peridade da sociedade e do planeta. O DJSI destaca as empresas líderes 
mundiais em desempenho econômico, práticas de governança e atuação 
socioambiental. A Klabin é a única indústria brasileira a estar na carteira 
mundial, o que junto a outros reconhecimentos recebidos, índices que integra 
e compromissos que assumiu, como por exemplo o SBT (Science Based 
Targets), a posiciona como uma das empresas mais sustentáveis do mundo. 

J - Europa Roadshow
No próximo dia 26 (quinta-feira), das 9h às 12h30 e das 14h30 às 18h, 
os escritórios de turismo de Mônaco e Noruega participarão do Europa 
Virtual Roadshow. O evento digital, organizado pela Comissão Europeia 
de Turismo, reunirá países e parceiros do continente europeu, que farão 
apresentações e reuniões em um pavilhão virtual. Ele é gratuito e aberto 
a todos os agentes de viagem e operadores. Mônaco e Noruega terão 
estandes próprios no evento, onde os profissionais de turismo poderão 
acessar links de treinamentos sobre os destinos, se inspirar com vídeos 
institucionais e marcar reuniões com assessores de relacionamento com o 
trade da GVA. Os destinos convidam agentes e operadores a conhecerem 
os estandes virtuais, marcarem reuniões e conhecerem mais sobre os 
diferenciais e experiências oferecidas em cada país. Mais informações: 
(etc.aviarepsvirtualfairs.com).

Pequenos negócios na 
onda da retomada

A pouco mais de 40 
dias para encerrar 
2020, um ano de danos, 
resiliência, oportunidades, 
aprendizagens e 
reconstrução

Dizem que o brasileiro nasce 
otimista. Prefiro acreditar 
que somos realistas que 

enxergam as possibilidades diante 
da metade do copo cheio. É esse 
movimento que estamos observando 
nos pequenos negócios paulistas. 
Pelo quarto mês consecutivo, 
em agosto, mais de 4 milhões de 
microempreendedores individuais 
(MEIs) e as micro e pequenas 
empresas registraram expansão no 
faturamento real sobre mês anterior, 
ou seja, já descontada a inflação. 
As micro e pequenas empresas 
apresentaram expansão de 11,3% 
no faturamento real, em agosto de 
2020 sobre julho de 2020. No mesmo 
período, os microempreendedores 
individuais registraram aumento de 
1,9% no faturamento real. Também 
em agosto, o faturamento desses 
negócios foi 5,4% superior à receita 
apurada em fevereiro de 2020, mês 
imediatamente anterior ao início da 
pandemia, movimento puxado por 
outro fenômeno que não víamos 
desde abril: os pequenos negócios 
dos segmentos mais vulneráveis, 
aqueles que dependem mais forte-
mente de vendas físicas e do fluxo 
de pessoas, não registram queda de 
faturamento em agosto. 

Na comparação de 12 meses 
(agosto/20 x agosto/19), o registro 
foi de -13,3%. Recuo forte, mas bem 
menor que o registrado em abril, 
quando os pequenos negócios apon-
taram contração de quase 44% do 
faturamento. Outra notícia que ajuda 
a ver luz no fim do túnel: empreen-
dimentos de pequeno porte do co-
mércio foram os primeiros a registrar 
resultado positivo na comparação de 
12 meses, com crescimento de 4,9% 
na comparação com mesmo mês de 
2019. Ou seja, o resultado positivo 
não está ‘contaminado’ com uma 
base de comparação afetada pela 
pandemia. 

Os dados indicam que o tecido 
base do setor produtivo está em pro-
cesso de recuperação, progressivo e 
significativo. E na esteira da retoma-
da das atividades, vem a geração de 
empregos. Em agosto, cerca de 94 
mil pessoas conseguiram ocupação 
nas micro e pequenas empresas, 
1,5% a mais do nível registrado em 
julho de 2020, conforme projeção do 
Sebrae-SP. Quando se consideram 
sócios proprietários, familiares e 
terceirizados, este número sobe pra 
quase 150 mil pessoas. 

Na comparação de agosto/20 com 
março/20, mês em que foi decretada 
a pandemia no Brasil, o aumento 
foi de 5,3% no número de pessoas 
ocupadas nos pequenos negócios, 
cerca de 225 mil pessoas. Vale 

lembrar que os pequenos negócios 
representam 99% do total de em-
preendimentos, são responsáveis 
por 30% do Produto Interno Bruto 
(PIB) e 52% dos empregos formais 
(com carteira assinada). 

A melhora gradativa da receita im-
pactou diretamente nas expectativas 
dos empresários para os próximos 
seis meses. Os mais pessimistas 
quanto à evolução da economia sa-
íram da casa dos 54% em abril, para 
11% em setembro; 42% acreditavam 
em melhora da economia e 41% em 
melhora do faturamento (em abril 
este índice era de 14% para as duas 
variáveis). 

Ao analisar dados apurados na 
pesquisa Indicadores Sebrae-SP 
e fatos que vimos em nossa rede 
de atendimento, acreditamos que 
as micro e pequenas empresas 
encerrem 2020 com 14,5% a 15% 
de recuo do faturamento real. Sinal 
que ainda teremos muito trabalho à 
frente para consolidar o processo de 
recuperação. Os desafios para 2021 
vão do enfrentamento dos efeitos 
de uma possível segunda onda da 
pandemia, ao monitoramento, de 
perto, do nível de consumo no País, 
tendo em vista a redução do valor 
das parcelas do auxílio emergencial, 
a partir de setembro e, mais à frente, 
com o fim do auxílio emergencial. 

Uma coisa é certa e comprovada. 
Para sanar os impactos danosos da 
pandemia, em especial o desem-
prego, precisamos garantir que os 
pequenos negócios reforcem sua 
musculatura, ativando uma série 
de medidas que vão sustentá-los, 
desde o apoio para que as empresas 
aprimorem gestão, fluxo de caixa, 
digitalização de vendas, passando 
por políticas públicas que simplifi-
quem, desonerem e incentivem a 
permanência no mercado. 

No Sebrae-SP mantemos o com-
promisso de continuar atuando de 
maneira vibrante e rápida para orien-
tar os pequenos negócios paulistas a 
vencer os obstáculos e tornarem-se 
mais competitivos. Neste ano, até o 
momento, realizamos cerca de 2,5 
milhões de atendimentos (maioria 
online) com as melhores respostas 
para as dúvidas e necessidades de 
1,5 milhão de microempreendedores 
individuais, micro e pequenas em-
presas, do comércio, da indústria, de 
serviços e do agronegócio. Também 
fizemos uma ação junto às institui-
ções públicas, privadas e governos 
para garantir que o crédito chegasse 
até eles. De março a outubro, cerca 
de 14 mil MEIs, micro e pequenas 
empresas tiveram financiamento 
liberados via programas Juro Zero, 
Empreenda Rápido, Retomada e 
FAMPE, no montante de mais de 
R? 645 milhões. Porque onde tiver 
pessoas chegando até nós com o 
sonho de começar a empreender 
ou a melhorar sua performance, 
estaremos lá, construindo juntos 
soluções incríveis. 

(*) - É Presidente do Sebrae-SP.

Tirso de Salles Meirelles (*)

No comparativo anu-
al, houve queda de 
11,9%. O indicador 

segue se recuperando após 
a mínima histórica em ju-
nho, mas a taxa de variação 
mensal é a menor registrada 
desde agosto. A confiança 
do comércio ainda está 20 
pontos abaixo do nível pré
-pandemia.

De acordo com o presi-
dente da CNC, José Roberto 
Tadros, a redução do valor 
do auxílio emergencial e 
pressões sobre os preços 
têm influência na desacele-
ração do crescimento. “As 
perspectivas são favoráveis 
para o desempenho do va-
rejo no último trimestre, em 
função do incremento no 
faturamento com as festas 
de fim de ano, ainda que 
com valores menores dos 
benefícios emergenciais e 

A confiança do comércio ainda está 
20 pontos abaixo do nível pré-pandemia.
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O Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de todos 
os bens e serviços produzidos 
no país, teve crescimento de 
7,5% no terceiro trimestre, na 
comparação com o segundo 
trimestre. O dado é do Monitor 
do PIB, da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), divulgado 
ontem (19). “O forte cresci-
mento de 7,5% da economia 
brasileira no terceiro trimes-
tre, reverte, em parte, a forte 
retração de 9,7% registrada 
no segundo trimestre deste 
ano, em função da chegada 
da pandemia da Covid-19 ao 
Brasil, a partir de março. 

No entanto, este crescimen-
to não é suficiente para recu-
perar o nível de atividade eco-
nômica que ainda se encontra 
5% abaixo do observado no 
quarto trimestre do ano pas-
sado”, afirma o coordenador 
da pesquisa, Claudio Consi-
dera, ao indicar que, apesar 
da recuperação disseminada 
entre as atividades econômi-
cas, o setor de serviços ainda 
encontra dificuldades para se 
recuperar. 

“Mesmo com a flexibilização 

A incerteza quanto ao futuro da pandemia tem inibido a 
recuperação mais robusta do setor de serviços.

Produção e 
empregos estão em 
alta na indústria

A produção industrial bra-
sileira registrou, em outubro, 
o quinto mês consecutivo de 
alta, com 58,3 pontos segun-
do a Sondagem Industrial 
referente ao mês de outu-
bro, divulgada ontem (19) 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). No mês 
anterior o índice estava um 
pouco acima (59,1 pontos). O 
índice que mede a evolução do 
número de empregados ficou 
em 54,9 pontos. É o terceiro 
mês seguido de alta. 

O levantamento aponta que 
a utilização da capacidade 
instalada (UCI) média ficou 
em 74% em outubro, manten-
do-se em alta pelo sexto mês 
consecutivo. Em setembro ele 
estava em 72%. “A Sondagem 
revela ainda que a UCI foi 
maior do que o usual para o 
mês de outubro, pois o índice 
de UCI efetivo em relação ao 
usual ficou acima da linha di-
visória de 50 pontos, ao atingir 
51,1 pontos”. Os estoques 
continuaram em queda e abai-
xo do desejado pela indústria, 
apesar das seguidas altas na 
produção (ABr).

Confiança do empresário do comércio 
segue em alta, mas com desaceleração
O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional do Comércio 
(CNC), cresceu 4,1% em novembro e alcançou 108 pontos, permanecendo no patamar de otimismo (acima 
de 100 pontos) pelo segundo mês consecutivo

que em outubro – item com 
o maior crescimento mensal 
entre todos os analisados 
pela pesquisa.

O indicador que avalia as 
expectativas no curto prazo 
avançou (+1,3%), alcançan-
do 150,7 pontos e indicando 
que os comerciantes estão 
otimistas para os meses à 
frente em relação à econo-
mia (+1,2%) e ao desempe-
nho do comércio (+1,1%) e 
da própria empresa (+1,6%). 
“Impulsionada pela proximi-
dade das festas de fim de ano, 
a intenção de contratar pelo 
comércio avançou em todas 
as regiões do País”, destaca 
Izis Ferreira, economista da 
CNC. A proporção dos co-
merciantes que pretendem 
aumentar o quadro de fun-
cionários aumentou de 65%, 
em outubro, para 72,4%, em 
novembro (Gecom/CNC).

inflação dos alimentos”, afir-
ma, ressaltando que a queda 
dos índices de isolamento so-
cial contribui positivamente 
para a recuperação do setor, 
assim como as vendas pelo 
comércio eletrônico.

Os principais subíndices 
do Icec registraram evo-
lução, com destaque para 
aquele referente à satisfação 

dos comerciantes com as 
condições atuais (+10,4%), 
que chegou a 78,6 pontos – o 
quarto avanço seguido. O in-
dicador, contudo, ainda está 
19,3% atrás do nível verifi-
cado em novembro de 2019. 
Especificamente em relação 
à economia, os empresários 
do comércio se mostraram 
11,3% mais satisfeitos do 

Economia cresceu 7,5% do segundo 
para o terceiro trimestre, diz FGV

das medidas de isolamento e 
pequena melhora marginal dos 
setores de alojamento, alimen-
tação, serviços prestados às 
famílias, educação e saúde, o 
crescimento observado ainda é 
muito pequeno em comparação 
à deterioração, causada pela 
pandemia, observada nesses 
segmentos. A elevada incerteza 
quanto ao futuro da pandemia 
tem inibido a recuperação mais 
robusta do setor de serviços, 
que é a atividade mais relevante 
da economia brasileira”, explica 
Considera.

Apesar disso, na comparação 

com o terceiro trimestre de 
2019, houve uma queda de 
4,4% no terceiro trimestre 
deste ano. Analisando-se ape-
nas o mês de setembro, houve 
alta de 1,1% na comparação 
com agosto e de 2,3% na com-
paração com setembro do ano 
passado. Na comparação com 
o segundo trimestre deste 
ano, o consumo das famílias 
recuou 5,1%, enquanto a 
formação bruta de capital fixo 
(investimento) caiu 2,2%. As 
exportações cresceram 1,7%, 
enquanto as importações tive-
ram queda de 24,4% (ABr).
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A importância do marketing 
digital em tempos de pandemia

Oito meses. Este é o 
período que o Brasil e 
diversos países ao redor 
do mundo encontram-se 
em distanciamento social 
por conta da pandemia do 
novo Coronavírus. 

E, por mais que as coisas 
pareçam estar se norma-
lizando e a flexibilização 

da quarentena já seja uma reali-
dade, é inegável que os impactos 
e as mudanças decorrentes da 
Covid-19 nas relações sociais e 
econômicas se estenderão por um 
bom tempo ainda e, quem sabe, 
sejam até mesmo irreversíveis a 
médio e longo prazo. 

Um bom exemplo disso é a 
transformação digital, que antes 
desse cenário estava engati-
nhando no país, e hoje caminha 
a passos largos. A resposta é 
óbvia: com pessoas mais tempo 
dentro de casa para evitar o 
contágio e o contato com o vírus, 
empreendedores que ainda não 
estavam levando muito a sério 
a necessidade de investir em 
soluções online tiveram - e ainda 
têm! - de se adequar rapidamente 
para não ficar para trás e atender 
às demandas do período. 

É neste momento que o marke-
ting digital passou a ser um pré
-requisito básico para atravessar 
a crise e se manter relevante para 
o público e mercado. Muito mais 
do que alavancar vendas e fazer 
propagandas, o marketing digital 
cumpre um papel fundamental de 
agregar valor às marcas e reforçar 
seus respectivos posicionamen-
tos, conquistando e fidelizando 
novos clientes. 

Um case bacana de uma 
estratégia bem-sucedida foi a 
campanha de Natal antecipada 
que o Burger King realizou em 
julho. Com direito a uma nova 
identidade visual e até mesmo um 
jingle natalino, a rede de fast food 
realizou uma ação extremamente 
positiva nas redes aproveitando 
a onda de memes pedindo para 
que o ano de 2020 acabasse mais 
rápido e, quem sabe, o Covid-19 
fosse “embora”. O sucesso foi 
tanto que até mesmo a sede da 
marca nos Estados Unidos deci-
diu aderir à iniciativa. 

Contudo, engana-se quem pen-
sa que apenas grandes marcas (e 
com muito dinheiro!) conseguem 
impulsionar seus negócios via 
internet. Isso porque as próprias 
redes sociais são ambientes 
muito democráticos, exigindo 
muito mais criatividade do que 
um grande orçamento em si. E, 
para quem ainda está perdido e 
não sabe como criar canais de 
vendas e estreitar seu relacio-

namento com o público-alvo, 
gostaria de apresentar, aqui, a 
base de qualquer planejamento 
de marketing: os 4 P’s. 
	 •	 Produto: este pilar, como 

próprio nome diz, refere-se 
ao produto (ou serviço) que 
sua empresa está disponibi-
lizando no mercado. Hoje 
mais do que pensar em pro-
duto é importante entender 
a transformação que você 
gera. Portanto, é aqui que 
você precisa entender as 
necessidades de seu públi-
co, os seus diferenciais e se 
ele é realmente atrativo aos 
consumidores; 

	 •	 Preço: aqui falamos sobre 
quanto o cliente vai pagar 
pelo produto. O “pulo do 
gato” é que esta fase não se 
limita ao valor que potenciais 
consumidores podem pagar 
pelos seus serviços, mas, 
sim, a percepção que eles 
têm da sua marca. Por isso, 
você sempre deve mostrar o 
valor do seu produto antes de 
mostrar o seu preço; 

	 •	 Praça: do inglês placement, 
essa etapa diz respeito ao 
local que os consumidores 
te encontram. É aqui que 
temos grande divisor de 
águas, pois é nesta etapa que 
devemos, muito mais que ma-
pear lugares físicos, buscar 
canais como e-commerce, 
televendas e, por que não, 
marketplaces. Logo, é aqui 
que falamos em acessibili-
dade do seu negócio; 

	 •	 Promoção: ao contrário do 
que se pensa, neste caso, a 
promoção nada tem a ver 
com liquidação, mas com 
as soluções adotadas para 
promover sua marca. É agora 
que o marketing digital ganha 
os holofotes. Aqui, vale a 
promessa perfeita e onde 
ela deve estar presente para 
impactar o seu público, como 
em landing pages, no seu 
blog, na criação de conteúdos 
relevantes e posts em redes 
sociais, por exemplo. 

Para auxiliar empreendedores 
nesta jornada, hoje já é possível 
encontrar no mercado diversos 
cursos e mentorias com profissio-
nais especializados no setor. Por 
isso, caro leitor, nada de deixar 
para amanhã o investimento em 
ferramentas digitais, principal-
mente no marketing digital. Pode 
parecer clichê, mas, o futuro já 
começou! 

(*) - É CEO e cofundador do Instituto 
Brasileiro de Presença Digital, que 
objetiva ajudar negócios de todos 
os segmentos a abrirem um canal 

de vendas digital (https://www.
ibpresencadigital.com.br/). 
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O Reino Unido proibirá a venda de novos carros e vans 
movidos a gasolina e diesel a partir de 2030, como parte 
do que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está 
alardeando como uma “revolução verde” visando zerar as 
emissões de carbono do país até 2050. 

Johnson, cujo país enfrenta a crise da Covid-19 mais 
mortal da Europa junto com duras negociações comerciais 
do Brexit, quer ressaltar suas credenciais verdes, no que 
espera ser um recomeço para seu governo, após a saída 
de seu mais importante assessor.

“Agora é a hora de planejar uma recuperação verde 
com empregos de alta qualificação que deem às pessoas 
a satisfação de saber que estão ajudando a tornar o país 
mais limpo, mais verde e mais bonito”, disse Johnson em 
uma coluna publicada no jornal Financial Times. 

No ano passado, o Reino Unido se tornou o primeiro país 
do G7 [grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados 
Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido] a aprovar uma 
legislação com a meta de zerar as emissões até 2050, o 
que exigirá mudanças generalizadas na maneira como os 
britânicos viajam, usam a energia e se alimentam.

“Revolução verde” visa zerar as emissões de carbono 
do país até 2050.
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Uma pesquisa reali-
zada com mais de 
600 empresários do 

comércio e serviços, feita 
pela Confederação Nacio-
nal dos Dirigentes Lojistas 
(CNDL), mostra que a maio-
ria absoluta quer a reforma 
tributária com urgência. 92% 
dos entrevistados esperam 
o crescimento da economia 
após a reforma. O levan-
tamento teve participação 
expressiva de pequenos e 
médios empresários. 

Para o presidente do CNDL, 
José César da Costa, “se o 
Brasil quiser superar a crise 
econômica e voltar a crescer 
de forma condizente com o 
seu tamanho, terá que voltar 
os olhos para as dores das 
micro e pequenas empresas”. 
A Confederação, que repre-
senta empresas de todos os 
portes no comércio e servi-
ços, defende uma simplifica-
ção abrangente de impostos 
sobre a base consumo, e apoia 
o movimento Destrava Brasil, 
ao lado de outras entidades 
empresariais. 

Setor de comércio e serviços quer 
reforma tributária com urgência

“se o Brasil quiser superar a crise econômica e voltar a crescer de forma condizente com o seu tamanho, 
terá que voltar os olhos para as dores das micro e pequenas empresas”

O Brasil precisa voltar os olhos para as dores das micro e 
pequenas empresas.
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atuais deveriam ser simpli-
ficados em uma única taxa. 
A possibilidade de ter uma 
única legislação de impos-
tos no lugar de múltiplas 
(92%), além de estimular os 
investimentos por parte das 
empresas (93%) e de esta-
belecer uma taxa única de 
imposto sobre os segmentos 
do comércio e dos serviços 
(89%). 

Além disso, oito em cada 
dez apontam a diminuição 
do custo de produção nas 
empresas (81%), ao passo 
em que praticamente oito 
em cada dez concordam com 
a diminuição dos custos de 
tributos de produtos e ser-
viços (77%) e a diminuição 
no custo de contratação da 
mão de obra (71%). Sete em 
cada dez entrevistados são 
contra a criação de uma con-
tribuição sobre pagamentos 
e transações financeiras, nos 
moldes da antiga CPMF, para 
substituir a tributação sobre 
a folha de pagamentos (AI/
CNDL).

“A reforma tributária com 
tecnologia para simplifi-
car impostos e eliminar as 
obrigações burocráticas é a 
mãe de todas as reformas. 
Com ela, vamos oxigenar a 
economia, voltar a ter um 
crescimento no PIB e ter um 
varejo muito mais forte”, afir-
ma o economista Luiz Carlos 
Hauly, do Destrava Brasil, 
que busca conscientizar o 
Legislativo e a sociedade 
sobre a importância de uma 

reforma profunda do sistema 
tributário para recuperar a 
economia e diminuir a de-
sigualdade 

Ainda segundo a pesquisa 
da CNDL, 96% concordam 
que o valor dos impostos 
atuais deveria ser diminuído, 
com percentuais semelhan-
tes para a redução da carga 
tributária dos remédios 
(97%) e dos alimentos que 
compõem a cesta básica 
(96%). Além disso, 95% 

Reino Unido proibirá carros a gasolina 
até 2030 visando zerar emissões

No total, o plano mobilizará o equivalente a 16 bilhões 
de dólares de fundos do governo, sendo que três vezes 
este valor virão do setor privado, criando e apoiando 250 
mil empregos de alta qualificação até 2030, disse Johnson 
(ABr).



Planejamento 
Estratégico: o mapa 

para o sucesso

Criar, gerir e crescer 
um negócio não é 
nada fácil

Ainda mais no Brasil, 
com toda sua com-
plexidade e burocra-

cia, carga tributária, poucos 
incentivos ao pequeno em-
presário e inúmeros outros 
aspectos conhecidos por 
qualquer um que já tenha se 
aventurado a empreender 
em nosso país. Por isso, não 
é de se espantar que apenas 
40% dos negócios sobrevi-
vam após cinco anos. E olha 
que estamos falando de um 
período pré-pandemia – da-
dos do IBGE de 2017.

Além das dificuldades e 
incertezas, inerentes ao 
cenário no qual a compa-
nhia está inserida, falhas na 
condução dos negócios são, 
obviamente, fatores impor-
tantes para o insucesso de 
muitos deles. Por isso, ter 
um Planejamento Estraté-
gico muito bem desenhado 
é fundamental para mitigar 
grande parte dos erros co-
mumente cometidos.

A boa notícia é que dese-
nhar um Plano Estratégico 
não é tão complexo, como 
se imagina. E, neste artigo, 
alguns detalhes serão evi-
denciados sobre o método 
que tem dado certo. A de-
finição do plano em si não 
requer grandes conheci-
mentos, além daqueles que 
o empreendedor já possui 
(ou deveria possuir). 

É fundamental que o 
dono do negócio preocupe-
se  com sua proposição de 
valor, que está relacionada 
ao propósito da empresa 
e quais resultados espera 
atingir;  com a geração 
de valor, ou seja, com sua 
oferta (o que seu produto 
ou serviço entrega para o 
cliente e que gera valor para 
ele); e “como vencer?”, que 
está relacionado ao “como” 
fazer, ou seja, refere-se à 
estrutura e ao modelo de 
operação necessários para 
gerar o valor esperado. 

No fundo, o planejamen-
to estratégico é tão bom 
quanto sua habilidade de 
fazer algo melhor que sua 
concorrência, e/ou ocupar 
um espaço que sua concor-
rência não ocupará. Para 
isso, desenvolvemos um 
“framework”, conjunto de 
melhores práticas, métodos 
e ferramentas, que o em-
presário pode utilizar para 
construir seu próprio Plano 
Estratégico. 

Nosso “framework” é 
dividido em quatro etapas: 
a primeira delas é a concei-
tuação - momento em que 
se discute e se compreende 
os seguintes aspectos: obje-
tivos do negócio; objetivos 

dos sócios, pois podem 
impactar o curso da com-
panhia; o que a empresa 
é e tem hoje versus o que 
se espera que ela seja ou 
tenha no futuro, além dos 
motivadores estratégicos. 

Depois vem a fundamen-
tação em que se estabelece 
hipóteses e caminhos para 
executar o conceito (defini-
do na etapa anterior), que 
passa por: ter clareza sobre 
as capacidades e competên-
cias que a empresa tem, e 
aquelas que não tem; delimi-
tar as iniciativas associadas 
aos caminhos estratégicos e 
às competências; entender 
e ajustar os modelos de 
Governança e Gestão. 

Em seguida, o planeja-
mento, que é a criação do 
plano de ação, bem como 
estabelecer ferramentas e 
indicadores que permitam 
mensurar e, se necessário, 
calibrar o andamento das 
ações de acordo com o 
ponto de chegada que se 
pretende alcançar. Nesta 
etapa, entra a definição 
de prioridades; definição 
das iniciativas e recursos 
associados a elas; definição 
dos principais KPIs; de-
talhamento do modelo de 
governança. 

E, por fim, o detalhamento, 
que foca no desdobramento 
do plano tático e operacio-
nal. Para cada prioridade, o 
executivo deve estabelecer 
prazos e responsáveis; fazer 
a modelagem financeira que 
comporte a execução das 
iniciativas, de acordo com 
os recursos necessários; 
definir mapa de Indica-
dores, métricas e metas e 
implementar o modelo de 
governança e gestão.        

É óbvio que além do ‘fra-
mework’, outros aspectos 
fazem com que tenhamos 
bastante sucesso na imple-
mentação deste tipo de tra-
balho com nossos clientes: 
o primeiro e, sem dúvida, o 
mais importante é a nossa 
experiência e habitualidade 
em desenvolver projetos 
como este; o segundo é 
que, para cada etapa acima 
descrita, temos um conjun-
to de ferramentas que nos 
auxiliam nas definições e, 
posteriormente, no acom-
panhamento e gestão da 
execução. 

No entanto, de posse do 
‘framework’ compartilhado 
neste texto, é possível cons-
truir seu próprio Planeja-
mento Estratégico e ter ‘um 
mapa’ do seu negócio, no 
qual consta sua posição atu-
al, onde espera-se chegar e 
o caminho a ser percorrido.

(*) - É engenheiro pela USP e sócio-
fundador da Auddas;

(**) - É formado em Ciência da 
Computação pela USP e sócio da 

Auddas Digital.

Julian Tonioli (*) e Bruno Ruy (**)
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CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ. 60.397.361/0001-45

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Senhores Acionistas.: Em Cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, temos a satisfação de apresentar as Demonstrações Financeiras, referente 
ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Permanecemos outrossim a inteira disposição de V.sas. para quaisquer esclarecimento que 
porventura se façam necessários. São Paulo, 23 de Março de 2020.

Ativo: Ativo Circulante            2019           2018
Caixa e Bancos  467.657,26   791.019,09
Duplicatas a Receber  3.139.901,49   3.323.636,75
Estoques  225.918.575,43   219.609.041,63
Outros Creditos  94.907,15   980.958,65
Despesas Exercícios seguinte     200.877,84       176.876,80
 229.821.919,17   224.881.532,92
Ativo Não Circulante: Imobilizado, Investimento
Bens Móveis, Imóveis e Investimentos  8.524.677,77   8.030.260,49
(-) Depreciação Amortização acumulado    (5.333.647,44)   (5.007.942,31)
 3.191.030,33 3.022.318,18
Realizavel a Longo Prazo
Deposito Judicial/Recursal  1.260.627,58   1.339.580,70
Itangíveis
Marcas Patentes, Direito uso Telefônico  255.507,53   255.507,53
Diferido: Correção monetária diferida IPC/BTNF -  540.578,57
Depreciação Diferida IPC/BTNF -  1.357,35
IPC / BTNF     542.263,92              -
 542.263,92   541.935,92
Total do Ativo  235.071.348,53   230.040.875,25

Passivo: Passivo Circulante            2019            2018
Fornecedores/Financiamentos 14.400.452,74 10.686.853,05
Obrigações sociais Fiscais     791.720,02     771.646,80
 15.192.172,76 11.458.499,85
Passivo Não Circulante
Fornecedores/Financiamentos
  a Longo Prazo
Fornecedores/Financiamentos 226.526.940,04 226.054.752,60
 226.526.940,04 226.054.752,60
Patrimonio Líquido
Capital Social: Capital Subscrito    2.100.000,00    2.100.000,00
 2.100.000,00 2.100.000,00
Lucros ou Prejuízos: Lucro do Exercício 824.612,93 882.190,96
Prejuízo Acumulado    (9.572.377,20)  (10.454.568,16)
 (8.747.764,27) (9.572.377,20)
Total do Passivo 235.071.348,53  230.040.875,25

Notas Explicativas
1) Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela 
Cia para elaboração das demonstrações Financeiras são as seguintes: a)  
Estoques:- são avaliados ao custo médio da aquisição. b)  As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas de acordo com a lei nº 6404/76 e suas 
alterações e legislação em vigor. c) O ativo permanente está registrado ao 
valor do custo e corrigido monetariamente até 1995. As depreciações e 
Amortizações são calculadas pelo método Linear com base na vida útil dos 
bens. São Paulo, 23 de Março de 2020.

Demonstração do Resultado em 31/12/2019

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido em 31/12/2019

1 (+) Receita Operacional Bruta           2019           2018
Vendas de Mercadorias 32.709.221,89 35.068.950,07
2 (-) Deduções de Renda Bruta 8.967.604,14 9.702.144,01
ICMS 5.550.219,59 6.066.215,74
PIS sobre Faturamento 531.991,08 572.046,55
COFINS 2.450.383,32 2.634.881,14
Vendas Canceladas 435.010,15 520.081,32
(-) ICMS sobre Vendas Canceladas - (91.080,74)
3 (=) Receita Operacional Líquida 23.741.617,75 25.366.806,06
4 (-) C. M . V 8.546.947,01 9.892.996,28
5 (=) Resultado Bruto 15.194.670,74 15.473.809,78
6 (-) Despesas Operacionais 14.152.166,90 14.553.885,17
Despesas Comerciais 430.142,68 9.476,51
Despesas com Pessoal 8.850.602,22 9.020.422,91
Despesas Administrativas 3.863.853,64 4.346.253,75
Depreciação e Amortizações 337.020,09 417.386,73
Despesas Financeira 483.436,78 609.185,24
Despesas Tributária 158.511,85 150.327,02
Despesas Indedutíveis 28.599,64 833,01
7 (+) Outras Receitas Operacionais 17.101,99 206.570,43
Outras Receitas 17.101,99 206.570,43
8 (=) Prejuízo/Lucro Antes das
  Provisões IRPJ/CSLL 1.059.605,83 1.126.495,04
9 (-) Provisões do IRPJ e CSLL 234.992,90 244.304,08
10 (=) Lucro do Exercício 824.612,93 882.190,96

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
Exercícios Findos em 31/12/2018 e 31/12/2019

          2018         2019
Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados (10.454.568,16) (9.572.377,20)
Lucro Líquido do Exercício
Lucro do Exercício 882.190,96 824.612,93
Prejuízo Acumulado (9.572.377,20) (8.747.764,27)

Histórico  Capital Social Integralizado  Prejuízo Acumulados Lucros do Exercício         Total
Saldo Inicial  2.100.000,00   (9.572.377,20) -  (7.472.377,20)
Lucro Líquido do Período - - 824.612,93   824.612,93
Saldos Finais  2.100.000,00   (9.572.377,20)  824.612,93   (6.647.764,27)

Reginaldo Chohfi - CPF 032.083.898-68
Diretor Presidente

Márcia Pereira dos Santos
CRC 1SP187961/O-2 TC

Lucio Brazil Real Estate S/A - CNPJ nº 08.529.061/0001-52 - NIRE nº 35300342151
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 18.08.2020

Data, Hora, Local: 18.08.2020, 15hs, na sede social, Rua do Rocio, 350,14º andar, São Paulo/SP. Presença: Tota-
lidade do capital social. Mesa: Presidente: Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Miguel Maia Mickelberg. Delibera-
ções aprovadas: a) As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2019, publicados 
nos jornais Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, e Jornal Empresas & Negócios em 22.07.2020; b) A compensação 
do prejuízo do exercício de 2019, no valor de R$ 5.749.166,97, sendo absorvido o saldo da conta de lucros acumu-
lados até o exercício de 2018, no valor de R$ 73.398,64 na seguinte ordem: b. I.) Reverter R$ 4.000.000,00 antes 
escriturado como Reserva Legal; b.3.) manter o saldo restante em resultados acumulados até 31.12.2019 no valor 
de R$ 1.675.768,33 de prejuízo. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 18.08.2020. Acionistas: Cyrela Brazil 
Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Celso Antônio Alves - Pro-
curador; Lucio Empreendimentos e Participações Ltda., Wilson Pinto Rodrigues - Administrador. JUCESP nº 
461.467/20-3 em 10.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Como a Black Friday e 
as vendas online cami-
nham paralelamente, 

neste ano a data pode gerar 
um impacto super positivo 
para o comércio eletrônico.

Pensando nisso, a Loma-
dee, startup de consultores 
digitais do Movimento Com-
pre&Confie, apresenta dicas 
de como vender mais neste 
período de promoções, que 
promete um retorno finan-
ceiro muito vantajoso para 
quem trabalha com vendas 
online. Com um tempo de 
dedicação ideal, uma es-
tratégia de divulgação bem 
definida e uma boa escolha 
dos produtos, os consultores 
especializados podem fatu-
rar até R$ 10 mil, adquirindo, 
dessa forma, oportunidade 
de renda extra e indepen-
dência financeira.

Confira as recomendações 
para vender melhor no e-
commerce durante a Black 
Friday e ir de acordo com 
as expectativas dos consu-
midores.
 1) Produtos mais ven-

didos - Apesar da 
Black Friday ser abran-
gente e promover pre-
ços baixos para todos 
os tipos de produtos, 
alguns segmentos aca-
bam se destacando e se 
tornam foco dos com-
pradores. No ano pas-
sado, por exemplo, o 
setor de eletrônico foi o 
que mais se evidenciou 
nas vendas, segundo 

Veja os produtos que estão em alta entre os consumidores e 
aposte em uma estratégia de vendas direcionadas para eles.
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Muitas pessoas acompanham “A 
Fazenda”. Assim como na vida real, 
os participantes do programa preci-
sam realizar tarefas cotidianas para 
manter a vida em equilíbrio, com 
atividades determinadas para cada 
peão; o ambiente deve ser cuidado e 
respeitado como a sua própria casa. 
No cotidiano, assim como no jogo, é 
preciso estabelecer regras e organizar 
as melhores alternativas para manter 
os objetivos sempre em primeiro lugar. 
Afinal, todas as ações resultaram no 
prêmio final. 

Por isso, para os consumidores é 
muito importante organizar todas as 
tarefas e colocar em prática hábitos 
que possam trazer para a vida mais 
estabilidade e tranquilidade financeira.  
Pensando nisso, a  Simplic - fintech de 
crédito, listou abaixo algumas lições do 
reality para o cotidiano. 
 1) Organização ajuda na con-

vivência - Em uma casa com 
muitas pessoas convivendo, é 
preciso organizar em conjunto a 
separação de tarefas, dessa for-
ma, todos conseguem colaborar 
para o bom desenvolvimento 
do ambiente. O mesmo deve 
acontecer dentro do ambiente 
de trabalho, cada funcionário 
precisa arcar com as suas tarefas 
dentro do prazo estipulado, para 
que todo ecossistema funcione 

bem. Estipular tarefas e entregas 
ajuda na harmonia e a melhorar 
a convivência.

 2) Economia é fundamental - 
Em todos os pontos da vida é 
preciso pensar na economia, 
seja ela de tempo ou dinheiro. 
Assistindo ao reality é possível 
perceber como os participan-
tes precisam estar atentos aos 
gastos e erros desnecessários, 
afinal, cada erro tem uma con-
sequência como - escassez de 
água, recolhimento das carnes, 
entre outros. Por isso, é preciso 
sempre pensar nas alternativas 
em momentos de dificuldade. 
Na vida, ter uma saúde finan-
ceira organizada e criar planos 
é fundamental para que se 
consiga realizar sonhos.

 3) Equilíbrio e paciência para 
várias etapas da vida - Lidar 
com diferentes pessoas não é fá-
cil, por isso, é preciso sempre en-
tender que para cada ação existe 
uma reação. Na vida financeira 
não é diferente, apesar de muitas 
vezes existir o desejo de ter algo, 
é preciso colocar na balança se 
aquilo é realmente necessário ou 
apenas um gasto supérfluo que 
no final do mês deixará o seu or-
çamento no vermelho. Momentos 
de crise também podem pegar as 

pessoas de surpresa e por isso o 
equilíbrio e conhecimento das 
despesas é fundamental para que 
a pessoa consiga passar por uma 
fase difícil ou inesperada.

 4) Planejamento é necessário 
- Ter um foco é essencial para 
alcançar o objetivo final. Assim 
como no reality, nos negócios e na 
vida pessoal é necessário ter um 
planejamento para ser colocado 
em prática. Mantenha sempre as 
prioridades e busque opções que 
possam agregar habilidades para 
o resultado final. 

 5) Tenha metas e defina sua 
estratégia - No reality é preci-
so ter estratégia de jogo, olhar 
tudo que acontece ao redor para 
conseguir evitar ao máximo uma 
saída do jogo. Dessa forma, use 
como exemplo todos os proble-
mas que você pode evitar para o 
seu negócio, como atrasos, falta 
de pagamento, tudo isso gerará 
uma demanda de gastos maior 
do que o esperado. Aposte em 
estratégias que possam bene-
ficiar sempre o funcionamento 
de todas as atividades - tanto 
para a vida pessoal, quanto para 
a profissional.  

Fonte e outras informações: (www.
simplic.com.br).

Confira cinco dicas de como 
vender mais durante a Black Friday
O distanciamento social e o fechamento das lojas físicas causados pela pandemia, incentivou grande parte 
das pessoas a recorrerem às compras no ambiente digital, fazendo com que o e-commerce registrasse sua 
maior alta nos últimos 20 anos no Brasil

dos clientes - Cada 
consumidor tem suas 
características especí-
ficas, que acabam de-
terminando seu perfil 
durante as compras 
online. Existem clien-
tes que se planejaram 
para comprar na data, 
há os que compram por 
impulso e aqueles que 
são influenciados. É 
importante que o con-
sultor trabalhe suas di-
vulgações permeando 
essas particularidades, 
para gerar melhores 
resultados.

 5) Foco no consumo 
próprio - A maior 
parte dos consumido-
res que realizam suas 
compras na Black Fri-
day, visam o consumo 
próprio, ou seja, farão 
compras para se auto 
presentear. Pensando 
nisso, é interessante 
que os consultores 
estabeleçam estraté-
gias que promovam 
este conceito e que 
enfatizem as vanta-
gens de comprar para 
si mesmo. Vale ainda 
destacar que existe 
também um grupo alto 
de consumidores que 
buscará ofertas na data 
para poder antecipar 
os presentes de Natal.

Fonte e mais informa-
ções: (https://www.lomadee.
com/).

dados da Neotrust/
Compre&Confie. Por 
isso, vale identificar os 
produtos que estão em 
alta entre os consumi-
dores e, assim, apostar 
em uma estratégia de 
vendas direcionadas 
para eles.

 2) Explore ao máximo 
as redes sociais - Di-
versos estudos sobre 
o setor apontam que 
cada vez mais a reco-
mendação de produtos 
por influenciadores é 
fator importante para 
decisão de compra. 
Assim, investir na di-
vulgação em mídias so-
ciais como Facebook, 
Youtube, Whatsapp, 
Tik Tok e Instagram 
pode ser uma estraté-
gia de alavancagem nas 
vendas, uma vez que 

estes canais permitem 
anúncios mais huma-
nizados e que gerem 
maior engajamento 
com os usuários que 
se identificam com o 
afiliado que está pro-
movendo o produto.

 3) Fatores que deter-
minam a compra 
- Além de um preço 
justo, outros aspectos 
interferem no mo-
mento de decisão de 
compra de um con-
sumidor digital. Para 
que ele defina em qual 
loja virtual irá realizar 
seu pedido, condições 
como agilidade na en-
trega, frete gratuito 
e possibilidades de 
parcelamento ideais, 
se tornam essenciais 
na hora da aquisição.

 4) Analisar o perfil 

Lições que podemos assimilar ao acompanhar 
o reality show “A Fazenda”
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 20 de novembro de 20206

O estudo 'Expectativas do Ensino no Brasil', da Minds 
& Hearts, empresa da holding HSR Specialist Resear-
chers, mostra que 2/3 dos estudantes estão odiando 

a experiência. 

O levantamento também percebeu que esses alunos passaram 
a ter novas expectativas com relação ao futuro ensino, como a 
criação de novos métodos de avaliação, melhor remuneração dos 
professores, maior interatividade nas aulas, participação dos pais 
no processo educacional, entre tantos aspectos. 

Essas percepções ficam evidenciadas na pesquisa que teve 
como objetivo entender como os alunos veem o ensino nos pró-
ximos anos e o que eles mudariam se fossem responsáveis por 
melhorar a educação do Brasil, bem como estão percebendo as 
mudanças pelas quais a educação está passando. O estudo foi 
realizado com 1.099 alunos da rede pública e privada de todo o 
País, com idade entre 15 e 44 anos. 

Uma das principais expectativas - para 60% dos entrevistados 
- é o desenvolvimento de novos métodos de avaliação dos alunos 
que não sejam apenas provas convencionais. Mais da metade 
dos estudantes (60%) também afirma que seria importante se 
os professores fossem mais valorizados, principalmente pelo 
pagamento de melhores salários. 

Para 56%, o caminho está em romper com o modelo mais 
convencional de aulas, mais interativas, com maior troca de 
ideias entre alunos e professores. Já para 52%, o ensino deveria 
contribuir com a conscientização social, promovendo mais ações 
para combater o racismo de qualquer espécie e esse mesmo per-
centual respondeu que melhoraria a capacitação dos professores 
e que integraria o ensino médio às experiências corporativas, 
aumentando a vivência para escolha de uma profissão. 

Os entrevistados também acreditam que a participação dos 
pais na educação dos filhos, desde o começo dos estudos, pode 
fazer a diferença no seu desenvolvimento, no seu processo edu-
cacional, bem como pode contribuir para ampliar a sua visão 
de mundo: 82% reforçaram a relevância de acompanhar a vida 
escolar dos filhos desde o início. Já 85% acreditam que os pais 
deveriam estimular a leitura na infância e 74% acreditam que os 
pais deveriam incentivar os filhos a conviver com diversidade de 
pessoas e pensamentos 

A vivência do ensino durante a pandemia trouxe nova perspectiva sobre a educação para os estudantes brasileiros. A experiência das aulas 
remotas, no modelo atual, está longe de agradar a maioria deles, evidenciando o anseio dos alunos por profundas mudanças no sistema 

educacional. Se o ensino a distância (EAD) já era uma realidade para muitos, pais, filhos e professoras 
precisaram viver uma nova forma de educação. 

Foto de Julia M Cameron no Pexels

A pesquisa apurou que 62% dos que estão no ensino médio 
pretendem fazer EnEM, entre janeiro e fevereiro do ano que 
vem, sendo que 45% apontaram como principal razão poder 
ter acesso a bolsas de estudos ou programas de financia-
mento. Fazer parte do Sisu, para ser selecionado por alguma 
instituição pública, foi a resposta de 31% dos entrevistados. 
Além disso, 24% afirmaram que iriam fazer somente para ter 
uma primeira experiência com a prova e não para entrar na 
faculdade. 

A pesquisa ainda verificou a intenção de fazer algum curso 
complementar (nível técnico) ainda neste ano. Inglês ou outro 
idioma foi apontado por 45% dos entrevistados. A área de 
tecnologia e informática/tecnologia da informação é o desejo 
de 19%, seguida de gestão e negócio (13%) e design (9%). 
Para o próximo ano, 19% disseram que não pretendem fazer 
um curso técnico. Dos 81% que disseram sim, 44% também 
farão outro idioma. 

A pesquisa também perguntou como a pandemia da Covid-19 
mudou o ensino de uma hora para outra. O isolamento social 
impôs muitas adaptações e uma das áreas com maiores mu-
danças foi a educação. Se o EAD já era realidade para alguns, 
pais, filhos e educadores precisaram viver uma nova forma 
de educação. O estudo revela que 66% dos estudantes estão 
odiando a experiência. Somente 8% das pessoas entrevistadas 
já estudavam remotamente, enquanto 90% conheciam apenas 
cursos presenciais. Agora, 47% dos estudantes passaram a 
ter cursos online, 17% por vídeo-aula, 16% fazem ambas as 
formas e 3% afirmaram ter aulas tanto online, com professor, 
quanto presencial. 

no total, 13% disseram que estão com as atividades educa-
cionais interrompidas. Quando perguntados se estão gostando 
ou não das aulas online, 66% confessaram que estão odiando 
ou curtindo quase nada. Interessante perceber que alunos 
de escolas públicas são os que reclamam menos do sistema 
remoto. O estudo também perguntou quais seriam as partes 
positivas da educação online. Para 29% dos entrevistados o 
destaque positivo fica por conta dos recursos de tecnologia 
utilizados. Além disso, didática/metodologia foram apontadas 
por 16% dos estudantes. Já 14% afirmaram que conseguem 
se concentrar mais, mesmo percentual dos que destacaram 
o preparo. 

Em contrapartida, quando questionada a parte ruim, ficou 
evidente que as aulas online deixam a desejar. Para 45% dos 
pesquisados, esse modelo faz com que aprendam menos. na 
opinião de 42%, o problema é a falta de concentração. Ade-
mais, 40% reclamam do excesso de tarefas e 37% sentem falta 
das aulas práticas, incluindo laboratórios e educação física, 
entre outros aspectos. nos casos de 36% dos estudantes, a 
dificuldade é não conseguir tirar dúvidas. 

na avaliação do aprendizado, 67% revelaram estar apren-
dendo menos do que antes da pandemia. De acordo com 20% 
está igual e 9% acreditam que aprenderam mais nesse período. 
Adicionalmente, o levantamento questionou sobre o modelo 
ideal de ensino depois da pandemia. Entre os entrevistados, 
47% gostariam que não existissem aulas online/EAD e 46% 
esperam um modelo híbrido, com aulas online e presenciais. 

"Todos fomos lançados em um novo patamar, em um novo 
momento econômico e social e isso não foi diferente para 
escolas, estudantes, educadores e pais de alunos. Este novo 
momento deixou ainda mais evidente as fragilidades do sistema 
educacional e a urgência da realização de mudanças, assim 
como convida todos os elementos da cadeia educacional a iniciar 
um diálogo mais produtivo e transformador com a sociedade. 
Muitas oportunidades apresentam-se neste novo momento para 
o setor educacional e deixá-las passar seria interromper uma 
evolução que está sendo demandada", conclui naira Maneo, 
sócia-diretora da Minds & Hearts e responsável pelo estudo. 

Fonte e mais informações: (http://mindsehearts.com.br/).
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O ensinO a distância na pandeMia e uMa 
visãO sObre O futurO dO ensinO nO brasil 

uMa nOva fOrMa de educaçãO

O diploma universitário continua sendo muito valorizado para 
a entrada no mercado de trabalho. Perguntados sobre a sua 
necessidade, 91% consideram que o diploma universitário é 
importante ou muito importante para a entrada no mercado de 
trabalho. Somente 4% não acham relevante e 5% são indiferentes. 
Os alunos de escola pública são os que veem maior diferencial 
no diploma: 94% contra 84%. 
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Lazer na hotelaria: 
um setor e

muitos impactos

Um dos setores mais 
impactados com os 
efeitos negativos 
da pandemia foi o 
turismo de lazer

A impossibilidade de 
viajar cancelou fé-
rias, adiou sonhos, 

levou empresas e agências 
de turismo à falência e, como 
ônus, muitos desempregos. 
É uma reação em cadeia.

Com a crise financeira, 
muitas empresas reduziram 
a produção e diminuíram a 
renda dos trabalhadores. 
Outras até decretaram 
falência, o que aumentou 
drasticamente o índice de 
desempregados. 

Sem dinheiro e sem poder 
viajar, o mundo literalmente 
parou, e assiste de camarote 
alguns setores sofrerem os 
amargos frutos de um vírus 
sem distinção de classe 
social. O hotel, lugar que 
é indispensável para uma 
boa temporada de férias, 
encontrou-se sem hóspedes 
por um longo período e seus 
funcionários trabalham em 
home office. 

Logo essa classe, que tra-
balha continuamente para 
proporcionar a impressão 
de que seus clientes estão 
em casa, hoje estão em suas 
casas sem poder trabalhar 
presencialmente. Em ho-
téis resorts, geralmente 
de grande porte, é comum 
encontrarmos uma equipe 
de recreação especializa-
da no entretenimento dos 
turistas. 

Esses profissionais ne-
cessitam de capacitação e 
treinamento constante. Se 
engana quem pensa que 
um recreador somente 
“brinca” com seus clientes, 
afinal as atividades devem 

ser planejadas com muita 
antecedência. Esse pro-
cesso é bastante desafiador 
e carregado de surpresas 
devido ao desconhecimento 
da origem, idade, cultura e 
especificidades dos hóspe-
des, que podem ser grupos, 
familiares ou de outras na-
cionalidades.

Esses profissionais são 
responsáveis por elaborar 
horas e horas seguidas de 
programação atrativa, di-
vertida e que transforma 
as férias dos hóspedes em 
momentos inesquecíveis. A 
equipe de recreação de um 
hotel é de grande importân-
cia, pois carrega em seus 
ombros a responsabilidade 
de zelar e divertir os bens 
mais preciosos de todas as 
famílias, que são as crianças. 

É comum ouvirmos histó-
rias de famílias que se veem 
obrigadas a retornar a um 
destino por interesse única 
e exclusivamente das crian-
ças para rever seus “novos 
amigos”. Como manter a 
motivação de uma equipe 
de recreação sem o produto 
de seu trabalho, que são os 
hóspedes?

As empresas hoteleiras 
devem incentivar a sua equi-
pe que atua na área de lazer 
por meio de treinamentos 
continuados, desenvolvi-
mento de novas atividades 
recreativas e manter o con-
tato entre os membros da 
equipe com as ferramentas 
que estão ao alcance, como 
as tão populares videocha-
madas.

Com cuidados, paciência 
e resiliência, todos sairemos 
mais fortes e resistentes 
desta fase turbulenta que 
assola o mundo.

(*) - É professor dos cursos 
de bacharelado e licenciatura 

em Educação Física do Centro 
Universitário Internacional Uninter.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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

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

Banco BMG S.A.
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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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Procure descobrir o que leva a outra parte a desejar um acordo 
com você ou sua empresa. 
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Em qualquer empre-
sa, todo o tempo 
negociam-se prazos, 

salários, carga de trabalho, 
preços, orçamentos, con-
tratos, investimentos. Por-
tanto, dominar as técnicas 
e adquirir habilidades de 
negociação são pré-requi-
sitos para o sucesso nos 
negócios.

Nem todo gestor, no en-
tanto, gosta de negociações 
ou se sente apto e confortá-
vel no papel de negociador. 
Muitos até evitam ao máxi-
mo a tarefa de fechar negó-
cios ou procurar um acordo, 
mesmo que essa recusa 
traga prejuízos ao empreen-
dimento. O escritor e coach 
David Finkel sabe dessas 
limitações e escreveu para 
a “Inc.” sobre as cinco ha-
bilidades mais importantes 
para quem quer dominar a 
arte da negociação.

 1) Tenha clareza de 
objetivos - A maioria 
das pessoas entra em 
uma negociação sem 
saber exatamente o 
que quer. Para ter 
metas claras, é impor-
tante responder três 
perguntas: qual é o 
melhor resultado que 
posso obter; qual é o 
meu ponto de partida, 
ou seja, o mínimo que 
considero aceitável; 
qual é meu plano B, 
isto é, o que fazer 
se o acordo não for 
possível. Pensar sobre 
essas três questões 
antecipadamente tor-
na as negociações 
muito mais fáceis.

Conheça as cinco técnicas para 
ter sucesso nas negociações

Desenvolver algumas habilidades, usar táticas simples e refletir sobre os objetivos e a estratégia de 
negociação podem ser chaves para o sucesso. Negociar faz parte do dia a dia de todo empresário ou líder

ajudem a construir 
uma motivação na sua 
contraparte. Se você 
está adquirindo um 
serviço, por exemplo, 
pode questioná-la so-
bre seus concorrentes 
e em que ela se dife-
rencia deles.

 5) Mostre-se relu-
tante - Em quase 
toda negociação há 
uma parte ansiosa e 
outra relutante. Com 
algumas táticas, é 
possível mostrar-se 
resistente, forçando 
sua contraparte a 
assumir o segundo 
papel. Como? Use sua 
linguagem corporal 
para mostrar resistên-
cia. Os ansiosos ficam 
tensos e inclinam o 
corpo para a frente, 
parecendo que estão 
para disparar em uma 
corrida. 

Os relutantes, por sua 
vez, sentam-se mais afas-
tados da mesa e mantém 
seus corpos relaxados, 
demonstrando que não 
estão aflitos para fechar 
o acordo. Manipule sua 
voz para que soe relutante 
também, falando de forma 
pausada e suave. Pessoas 
ansiosas tendem a falar 
rápido e em alto volume. 
Por último, não mostre 
emoção nos seus comentá-
rios e ponderações. Em vez 
de dizer “sim, vamos fazer 
isso!”, diga frases como 
“funcionaria para você se 
pudéssemos fazer isso?”.

(*) - É sócio-diretor da Prosphera 
Educação Corporativa, consultoria 

especializada em gestão 
de negócios.

 2) Defina a estratégia 
de negociação - 
Estabelecer o ponto 
central da negociação 
antes de sentar à mesa 
ou pegar o telefone 
é outro aspecto fun-
damental. Uma boa 
estratégia fará com 
que você se aproxime 
do melhor resultado 
possível, enquanto 
uma estratégia mal 
pensada poderá levar 
ao fracasso total. Mas 
o que significa definir 
a estratégia central? 

  É determinar a porta 
de entrada na ne-
gociação. Você vai 
negociar com base 
no preço ou vai pôr 
o foco na confiabi-
lidade? Vale apelar 
para a segurança ou 
explorar a questão 
da concorrência?  A 
resposta depende de 
cada negociação. É 
importante conhecer 
a outra parte para 
escolher a estratégia 
mais adequada.

 3) Conheça seu perfil 

- Alguns negociado-
res costumam ser 
agressivos, enquanto 
outros são tímidos e 
quase sempre acabam 
aquiescendo. Alguns 
são envolventes, já 
outros são duros e 
irredutíveis.  Há vários 
tipos de negociadores 
e é importante que 
você conheça sua 
personalidade, seu 
estilo e suas preferên-
cias, reflita sobre seu 
comportamento em 
negociações passadas 
e como se sentiu em 
relação a elas.  

  Essa reflexão permite 
que você trabalhe 
seus pontos fracos, 
foque nos pontos for-
tes e cresça como 
negociador.

 4) Crie motivação - 
Procurar descobrir o 
que leva a outra parte 
a desejar um acordo 
com você ou sua em-
presa é um exercício 
poderoso na nego-
ciação. Um truque é 
fazer perguntas que 
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O ensino híbrido se 
consolida; e como fica 

o professor? 

Nas Instituições de 
Ensino Superior, ainda 
existem resquícios da 
falsa dicotomia entre 
educação virtual e 
presencial, porém mais 
bem superada do que 
na Educação Básica

Muito em breve essa 
visão deve desa-
parecer, pois são 

modalidades complementa-
res: é ensino-aprendizagem 
e… ponto. Nesse sentido, a 
partir da Portaria do MEC 
de 31/12/18, até 40% do 
conteúdo da carga horária 
de um curso superior pre-
sencial pode ser a distância 
– antes esse limite era de 
20%. Evidentemente, há 
regramentos e limites, em 
especial para os cursos da 
área de saúde. Mais recen-
temente, com a pandemia, 
a mesma evolução se impõe 
também para a Educação 
Básica: o Conselho Nacional 
de Educação intensamente 
sugere, e boa parte dos 
Conselhos Estaduais de 
Educação normatizou a 
implementação do ensino 
híbrido no biênio 2020/21, 
o denominado continuum.

 Porém, excluído esse pe-
ríodo de excepcionalidade, 
o que temos para a Edu-
cação Básica – na verdade 
tão somente para o Ensino 
Médio – é o limite de 20% 
para o conteúdo que pode 
ser ofertado a distância para 
o turno diurno e 30% para 
o noturno.

No entanto, até onde a 
vista alcança, o que se prevê 
para os próximos anos é a 
dilatação desses índices e 
até mesmo a permissão de 
se implementar o ensino 
híbrido inclusive para os 
anos finais do Ensino Funda-
mental. Afinal, os discentes 
de hoje são nativos digitais 
e em geral têm grande faci-
lidade em dominar as novas 
tecnologias, sem que isso 
reduza em nada o quanto 
a presença do docente em 
sala é imprescindível para 
a qualidade do ensino.

Mas há, sim, uma mudan-
ça no papel, no perfil e na 
atuação deste profissional, 
o que gera uma recorrente e 
pertinente pergunta: e como 
fica o professor? Infelizmen-
te, muitos bons didatas do 
passado, com suas aulas ex-
positivas bem dadas, estão 
perdendo o emprego por não 
conseguirem o mesmo êxito 
em plataformas, linguagens 
e metodologias digitais. 
Nesse aspecto, valho-me de 
uma metáfora: os professo-
res estão sendo convidados 
a embarcar em ônibus de 
ida, sem retorno. A maioria 
embarca e no caminho se 
capacita, se adapta, é dar-
winista e segue em frente, 
mas outros desembarcam 
ou são desembarcados.

A maioria dos docentes 
se sente despreparada para 
uma boa mediação tecno-
lógica e muito apreciaria 
receber treinamentos na 
escola. É recomendável 
que a instituição de ensino, 
quando adentra ao universo 
do ensino online, se concen-
tre inicialmente em ferra-
mentas de menor complexi-
dade, pois facilita a prática, 
a troca de experiências e o 
aprendizado para aqueles 
que se consideram – ou são 
considerados – dinossauros 
digitais. Nesse contexto, há 
aqueles docentes que se 
agigantaram e até montaram 
em casa um miniestúdio 
para as aulas remotas. 

Outros, tidos como ótimos 
didatas no presencial, não 
possuem fluência digital, 

tampouco desenvoltura e 
espontaneidade diante de 
uma tela para bem se co-
municar com os alunos e as 
famílias. Mas há pelo menos 
mais uma boa notícia: uma 
recente pesquisa com pro-
fessores constatou que 87% 
deles pretendem usar mais 
tecnologia ao retornarem 
às aulas presenciais. Isto 
posto, as transformações só 
se efetivarão se as escolas 
forem providas de boa co-
nectividade, um dever de 
nossos governantes.

Conheci uma aluna da EJA 
(a modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos pode 
ser até 90% a distância) 
que se dizia uma dinossaura, 
essencialmente analógica. 
Para ela, celular era só para 
mensagens e ligações. Aos 
poucos, foi desenvolvendo 
as habilidades digitais, pas-
sou a usar o Google Class-
room e outras plataformas, 
fez a sua rematrícula no 
aplicativo e hoje, feliz e au-
tossuficiente, faz compras 
online, movimenta suas 
operações bancárias. “Faz 
meses que não vou à agência 
do meu banco” – diz ela.

No Brasil, temos hoje 1,7 
milhão de matriculados em 
faculdades de licenciaturas 
(52% em cursos a distância) 
que disponibilizam ao mer-
cado anualmente um grande 
contingente de professores 
em parte carentes de boa 
formação pedagógica e de 
uso das novas tecnologias 
educacionais – e aí está uma 
das principais razões do nos-
so combalido sistema educa-
cional. Os calouros iniciam 
a licenciatura motivados 
e têm boa cultura digital, 
porém os cursos superiores 
de formação de professo-
res, em sua maioria, não 
preparam adequadamente 
profissionais da educação 
para o ensino digital e para a 
nova fronteira que tem sido 
aberta com o ensino híbrido.

É importante lembrar, no 
entanto, que toda disrupção 
é alvo de controvérsias e 
falhas, e o ensino totalmente 
online, bem como o híbrido, 
não são exceção, recebendo 
também críticas, em boa 
parte merecidas. Mas, nesse 
caso, elas não deveriam es-
tar voltadas à modalidade e 
sim às instituições de ensino 
que não ofertem oportuni-
dades de boa capacitação 
aos seus professores e 
tutores, não disponibilizem 
materiais de apoio com boa 
didática e tampouco um 
AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizagem) amigável e 
estimulante.

Num futuro não muito 
distante, grandes mudanças 
se efetivarão, abolindo-se o 
atual regime seriado com 
disciplinas herméticas e 
fragmentadas. E especial-
mente no Ensino Superior, 
as universidades necessita-
rão de menos espaço físico, 
pois, em um ecossistema de 
inovação e ambientes virtu-
ais mais didáticos que os atu-
ais, os estudantes terão um 
aprendizado mais eficaz da 
parte teórica em um quarto 
silente de sua casa e irão ao 
campus para experiências 
em laboratório, práticas 
nas clínicas ou encontros 
focados em projetos e pro-
blemas com conteúdo assaz 
diversificado. 

As nações que estiverem 
na vanguarda dessa nova era 
educacional certamente co-
lherão os bons e merecidos 
frutos econômicos e sociais.

(*) - É membro do Conselho Estadual 
de Educação do Paraná, foi professor 

e diretor de escolas públicas 
e privadas, e das universidades 

UFPR, PUCPR e UP.

Jacir Venturi (*)

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: DANIEL LUIZ PEREIRA, profissão: analista de planejamento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/12/1990, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Angelica Pereira. A pretendente: 
ELISA FREIRES DA SILVA, profissão: gestora administrativa, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Carapicuiba, SP, data-nascimento: 23/01/1980, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio Borges da Silva e de Maria de 
Fatima Freires da Silva.

O pretendente: JOSÉ SOARES DE SOUZA, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em São José do Rio Preto, SP, data-nascimento: 04/06/1966, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Alípio Nogueira de Souza e 
de Jacinta Soares da Cruz. A pretendente: ANA FÁTIMA DE OLIVEIRA, profissão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-
nascimento: 01/02/1959, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Luiz de Oliveira e de Maria Solidade dos Santos.

O pretendente: JORGE GARCIA, profissão: funcionário público federal, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Tanabi, SP, data-nascimento: 01/11/1959, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Norival José Garcia e de Cecilia José 
Garcia. A pretendente: MARIA ANTONIA DE SOUSA PEREIRA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Penalva, MA, data-nascimento: 13/06/1972, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Pereira e de 
Marina de Sousa Pereira.

O pretendente: CELSO SILVA, profissão: auxiliar de hospedagem, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 18/06/1980, residente e do-
miciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Aparecida Silva. A pretendente: 
LUCIANA BORGES LOPES, profissão: líder de hospedagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 16/06/1983, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, filha de José Lopes e de Neuza Borges Lopes.

O pretendente: PAULO PEREIRA SOUTO, profissão: gerente de planejamento, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Macaúbas, BA, data-nascimento: 30/03/1994, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Pedro Pereira de Souto e de 
Sueli Lina Pereira Souto. A pretendente: JAYNE CAMPOS NASCIMENTO, profissão: 
projetista, estado civil: solteira, naturalidade: em Três Lagoas, MS, data-nascimento: 
04/11/1992, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Paulo 
dos Santos Nascimento e de Maria Suzana Campos da Silva Santos Nascimento.

O pretendente: KLEYSON MARINHO DE OLIVEIRA, profissão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 10/07/1988, residente e domi-
ciliado no Ibirapuera, São Paulo, SP, filho de Moises Gonçalves de Oliveira e de Maria 
Bete Marinho de Oliveira. A pretendente: LARISSA ELLEN OLIVEIRA LIMA, profissão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nas-
cimento: 04/03/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Anderson de Souza Lima e de Maria José Oliveira Lima.

O pretendente: JAMES DERVIL, profissão: mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: 
no Haiti, data-nascimento: 24/10/1989, residente e domiciliado em Penha de França, São 
Paulo, SP, filho de Alexes Dervil e de Marijose Bere. A pretendente: WILMENE CLEBERT, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: na República do Haiti, 
data-nascimento: 06/01/1987, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Alfrede Clebert e de Marie Lucie Mondelus.

O pretendente: JOÃO MOLINA DELGADO, profissão: aposentado, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: em Santa Clara, SP, data-nascimento: 15/08/1936, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Molina Delgado e de Livra 
Delgado. A pretendente: FRANCISCA DE SALES DOS SANTOS, profissão: doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Miraselva, PR, data-nascimento: 29/01/1964, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Valeriano Felipe 
dos Santos e de Maria Joana.

O pretendente: JOÃO RODRIGUES NERY NÉTO, profissão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 04/07/1954, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Borges Rodrigues Nery e 
de Maria Rodrigues Nery. A pretendente: VALDILENE CARDOSO DA SILVA, profissão: 
comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: em Porto da Folha, SE, data-nascimento: 
02/01/1982, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Edson 
Cardoso da Silva e de Francisca Linda Santos Silva.

O pretendente: RICHARD SALES DOS SANTOS, profissão: tecnólogo em segurança da 
informação, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-
nascimento: 28/04/1996, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, filho 
de Silas Paiva dos Santos e de Gislaine Sales Pinto. A pretendente: JULIANA LUCIA 
PRATES DOS SANTOS, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 22/04/1990, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Walter dos Santos e de Ana Maria Prates.

O pretendente: GILSIVAN VIEIRA QUEIROZ, profissão: enfermeiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Duque de Caxias, RJ, data-nascimento: 30/03/1973, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Geraldo de Brito Queiroz e 
de Marta Vieira Queiroz. A pretendente: EVELYN NEDIENE DIAS TAMADA, profissão: 
enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Registro, SP, data-nascimento: 
22/10/1985, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Mario 
Issao Tamada e de Nirce Dias.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Fernando Montenegro (*)
 

Em meio a tantos condomínios 
de prédios bem localizados, 
sobretudo nas grandes capi-

tais - expansão que ganhou força nas 
últimas décadas - a casa ficava entre 
as últimas opções na hora de escolher 
onde morar, principalmente para quem 
leva uma vida corrida, passa pouco 
tempo no imóvel e está em busca de 
segurança. Os apartamentos ganharam 
a preferência dos consumidores. Mas 
esse cenário começa a mostrar sinais 
de mudança. 

O isolamento social, imposto pela 
pandemia da Covid-19, fez muita gente 
se questionar sobre a maneira como 
moram, já que passaram a viver muito 
tempo dentro do imóvel, fazendo home 
office, convivendo o tempo todo com a 
família e adaptando o seu lazer também 
em ambientes mais reduzidos. 

A partir daí vários questionamentos 
surgiram: o tamanho do imóvel atual 
hoje atende as minhas necessidades 
reais? Me oferece privacidade para eu 
poder trabalhar e habitar ao mesmo 
tempo? Tenho o conforto que eu espe-
ro? Minha família tem boas opções de 
lazer dentro de casa? E daí em diante. 
Isso tudo fez com que a casa, o estilo 
clássico de moradia, voltasse a ser o 
centro das atenções e a fazer parte do 
sonho de habitação das pessoas. 

Um dos fatores que colaboraram para 
o aumento da procura pela compra 
de casas foi a necessidade de ter uma 
área externa, como varanda, quintal 
ou jardim. A falta de um espaço ade-
quado para acolher os pets, manter as 
crianças em atividade ao ar livre - já 
que em apartamentos elas passam a 

A casa, o estilo clássico de moradia, voltou a ser o centro das atenções e a fazer parte do 
sonho de habitação das pessoas.

qualit.com/reprodução

A CAOA, um dos maiores 
conglomerados de produção 
e distribuição de veículos do 
Brasil, e a Sunew, empresa 
brasileira líder global na pro-
dução da tecnologia de tercei-
ra geração de energia solar, 
se uniram para o desenvolvi-
mento de um grande projeto 
de energia e sustentabilidade. 
A fachada do Centro de Pes-
quisas e Eficiência Energéti-
ca da CAOA Montadora, no 
município de Anápolis/GO, 
recebeu a instalação de Fil-
mes Fotovoltaicos Orgânicos 
(OPV),  tecnologia de células 
solares de terceira geração, 
se tornando uma superfície 
inteligente capaz de produzir 
energia limpa.

A fachada do prédio conta 
com uma área de cerca de 
850m² da solução Sunew 
GLASS™, que são filmes foto-
voltaicos orgânicos encapsu-
lados em vidro, fazendo dessa 
a maior fachada de vidro com 
OPV do mundo, e a segunda 

A nova onda dos condomínios 
horizontais: conforto e qualidade de vida
Os apartamentos ganharam a preferência dos consumidores. Mas esse cenário começa a mostrar sinais 
de mudança.

maior parte do tempo em dispositivos 
eletrônicos - praticar hobbies e tomar 
sol, por exemplo, bateu na porta até 
de moradores de apartamentos mais 
espaçosos. Percebemos um aumento 
pela procura por casas. A prova disso 
pode ser vista no aumento das vendas 
que registrou um crescimento de 35% 
até setembro deste ano em relação ao 
mesmo período do ano anterior. 

Muitos imóveis horizontais contam 
com jardim, piscina e rooftop e acredito 
que as pessoas estão em busca, princi-
palmente, desses espaços para atender 
um novo olhar sobre suas perspectivas 
a respeito de conforto e estilo de vida. 
Porém, acredito que as áreas externas 
não foram os únicos pontos que atraíram 
os novos moradores. A tranquilidade de 
estar com a família em um ambiente se-
guro também foi outro aspecto bastante 
levado em conta nessa procura. Quando 
nós falamos em segurança, basicamente 
pensamos apenas em nos proteger da 
violência da cidade. 

Mas com a pandemia, vimos as pes-

soas se sentirem inseguras dentro do 
próprio condomínio por conta do contá-
gio da doença, o que também motivou a 
procura por casas com espaços de lazer 
privativos. Além dos atributos físicos 
que diferenciam as casas dos aparta-
mentos, a qualidade de vida também 
está sendo levada em consideração 
nesse momento que chega próximo da 
pós-pandemia. Uma casa ampla e com 
ambientes integrados pode fortalecer o 
convívio familiar, oferecer uma rotina 
mais saudável para seus moradores e, 
de quebra, oferecer um espaço apro-
priado para receber os amigos. 

Morar em uma casa com espaços a 
céu aberto, onde exista um mínimo con-
tato com a natureza - mesmo na zona 
urbana - faz toda a diferença nos dias 
atuais, com ou sem isolamento social. 
As opções de lazer para a família dentro 
do próprio imóvel são inúmeras. Essa 
percepção sobre esse “novo morar” 
veio para ficar. 

(*) É CEO da Seed Incorp 
(https://www.seedincorp.com.br/).

Maior fachada de vidro com filmes solares do 
mundo é instalada na CAOA

projeto da CAOA com a Sunew 
foi instalado pela SolarVolt, 
empresa brasileira especiali-
zada no desenvolvimento de 
soluções e projetos de energia 
solar fotovoltaica. Trata-se de 
uma importante parceira no 
setor que vem atendendo a 
grandes projetos pelo Brasil. 

Fundada em 2013, a Solar-
volt já instalou mais de 50.000 
kilowatts-pico (kWp) de siste-
mas fotovoltaicos conectados 
à rede, em 10 estados do 
país. A instalação do OPV na 
fachada do prédio contribui 
para suprir grande parte da 
demanda por energia elétrica 
e, assim, potencializar a efici-
ência energética e contribuir 
com a redução da pegada de 
carbono. Para a Sunew é muito 
importante participar de um 
projeto em parceria com uma 
empresa como a CAOA, que 
tem mais de 40 anos de história 
e é a maior distribuidora de 
automóveis do país. Fonte: 
DRIC/CAOA.

A energia gerada por essa instalação é suficiente para abastecer 
todas as estações de trabalho do prédio.

ca
oa

.c
om

/im
pr

en
sa

maior instalação de OPV do 
planeta. Inovadora, a eficiên-
cia do OPV da Sunew cresce 
com o aumento da temperatu-
ra externa, o que o torna ideal 
para áreas expostas à forte 
radiação solar, independente 
do posicionamento em dire-
ção ao sol. A energia mensal 
gerada por essa instalação 
é suficiente para abastecer 
todas as estações de trabalho 

do prédio.
Para o CEO da CAOA, Mauro 

Correia, o Centro de Pesquisas 
tornou-se peça chave para via-
bilizar e agilizar os principais 
lançamentos e agora terá am-
pliada sua própria eficiência 
com a substituição de parte 
da energia elétrica utilizada 
pelo consumo de energia solar 
e com uma substancial dimi-
nuição de emissões de CO2. O 
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