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Imagine a seguinte situação: um hacker invade uma rede im-
portantíssima com informações sigilosas sobre uma organização e 
ninguém consegue impedi-lo, resultando em prejuízos incalculáveis 
de imagem e financeiro. Ou então, um consumidor tem um perfil 
de compra e é super fiel a uma determinada marca, porém perde 
uma promoção incrível, pois a empresa não tem ferramentas de 
inteligência artificial para detectar as preferências do cliente e 
sugerir para ele.   

Problemas resolvidos com análise preditiva

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 aplica-
ções relacionadas à Inteligência Artificial (IA), e 42% das empresas 
mantiveram seus projetos inalterados, mesmo depois da pandemia 
originada pela COVID-19. 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.   

Impacto da IA no processo de inovação

Atualmente, com a recuperação empresarial e retomada gradual das 
atividades, é comum encontrarmos desafios internos condizentes com 
o quadro de instabilidade e crise econômica que o país está passando. 
Esse cenário acaba se refletindo em ações orientadas ao imediatismo, e 
de pouco embasamento técnico. Quando pensamos em gerenciamento 
e execução de projeto, características como essas não só prejudicam a 
perspectiva estratégica corporativa, como dificultam a produtividade 
dos profissionais envolvidos na parte operacional.   

A construção ideal de projetos

Pexels

Negócios em Pauta

Cozinha Regional Italiana 
A 9ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana 

acontece em formato diferente por conta da pandemia: a 
partir de hoje (24), os interessados poderão pedir alguns 
dos pratos exclusivos do evento e receber em casa. O even-
to, organizado pelo Consulado Geral da Itália, com apoio 
da Accademia Italiana della Cucina, terá a modalidade de 
"Assagio", definida como "uma pequena degustação de 
receitas que vão constar nos menus dos restaurantes par-
ticipantes". A cada semana, dois restaurantes participantes 
do evento preparam uma receita cada um - selecionadas 
dos menus das regiões italianas que eles representam. Para 
mais informações, acesse: (www.settimanacucinaitaliana.
com).   Leia a coluna completa na página 3
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News@TI

Programa piloto de inovação aberta 
com startups

@O Hapvida, um dos maiores sistemas de saúde suplementar 
do Brasil, lança, neste mês, um programa piloto de inovação 

aberta com startups (equity free), batizado de Explora. A ideia 
é selecionar cinco startups em âmbito nacional que possam 
implementar pilotos em um prazo de até quatro meses, atuando 
com os seguintes desafios da companhia: como dar escala a pro-
gramas de saúde preventiva, como implementar uma ferramenta 
para diagnóstico, gestão e treinamento quanto à LGPD, como 
melhorar a gestão de saúde e bem-estar do cliente a partir do 
seu histórico na empresa, como criar novas oportunidades a 
partir dos dados gerados pela empresa e como criar um canal 
mobile único de comunicação e serviços de RH com os nossos 
colaboradores. O registro de interesse das startups deve ser feito 
a partir do link https://app.pipefy.com/public/form/qkvUxre7, 
até dia 25/11.   Leia a coluna  completa na página 2
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Nas projeções para 2020, 
era difícil imaginar o que 
aconteceria no mundo todo 
como desdobramento da 
pandemia da Covid-19.

Diante do lockdown que descentralizou 
grande parte das empresas e aumentou 

o percentual de funcionários trabalhando 
em sistema home office, a importância da 
computação em nuvem ganhou contornos 
estratégicos. 

Na opinião de Adriano Filadoro (*) o 
uso de múltiplas nuvens é uma das ten-
dências que veio para ficar, otimizando a 
rede e atendendo aos principais objetivos 
corporativos de modo eficiente. Ao extrair 
o melhor de cada provedor, determinada 
nuvem pode servir como um backup no caso 
de uma das outras nuvens ficar inativa. A 
multicloud pode ser composta de nuvens 
públicas, privadas e híbridas.

 
Filadoro explica que não se trata apenas 

de infraestrutura, mas de estratégia. Esse é 
um passo enorme e de relativamente baixo 
custo para as empresas - que podem contar 
com uma nuvem para cada especificidade 
de serviço, com resolução mais rápida de 
problemas e maior segurança. 

O grande desafio é fazer a gestão das 
nuvens, de modo a extrair o melhor do que 
cada uma tem a oferecer. Nesse sentido, 
terceirizar essa gestão é a decisão mais 
acertada para empresas que não têm em 
Tecnologia da Informação (TI) o seu core 
business. O especialista aponta três das 
principais tendências da computação em 
nuvem, que devem desempenhar um papel 
ainda mais relevante em 2021: 

1. Maior sinergia entre os provedo-
res de nuvem. O mercado está se voltando 
cada vez mais para ambientes híbridos ou 
com várias nuvens, com requisitos de infra-

Computação na nuvem: o que 
esperar para 2021 

estrutura a serem implantados em vários 
modelos. Esse movimento deve promover 
maior sinergia entre os grandes provedores 
de soluções em nuvem (Microsoft, Google, 
Amazon) - que podem ser levados a criar 
"pontes" entre suas plataformas para 
atender a essa importante demanda da 
indústria. 

Apesar da resistência, isso beneficiaria 
empresas que precisam compartilhar dados 
e acesso com parceiros em sua cadeia de 
suprimentos, que podem estar trabalhando 
em diversos aplicativos e padrões de dados. 

2. Aperfeiçoamento da inteligência 
artificial (IA). Com o avanço da inteli-
gência artificial, novos dados são gerados 
e transformados em informações que às 
vezes nem haviam sido consideradas em sua 
importância global - encorajando equipes 
a melhorar o nível de desempenho profis-
sional, com resultados mais próximos do 
nível de excelência desejado. Trata-se de 
um avanço útil para os negócios. 

As plataformas como serviço (PaaS) ba-
seadas na nuvem permitem que os usuários 
usem praticamente qualquer orçamento 
para acessar funções de aprendizado de 
máquina, como ferramentas de reconheci-
mento de imagem, processamento de lin-
guagem e mecanismos de recomendação. 

A nuvem continuará a permitir que esses 
conjuntos de ferramentas revolucionárias 
se tornem mais amplamente implantados 
por empresas de todos os tamanhos e em 
todos os campos, levando a maior produ-
tividade e eficiência.

 
3. Nuvem como facilitador do "lazer 

seguro". Tudo o que era fonte de diver-
são coletiva foi fortemente impactado 
em 2020, por conta do risco à saúde da 
população. Um dos desdobramentos dessa 
situação foi o aumento expressivo do con-
sumo de jogos, vídeos, filmes, shows e até 
palestras online. Tudo isso vai continuar 
no próximo ano, mas especialmente os 
jogos online estão sofrendo uma mudança 
expressiva. 

Os players terão acesso instantâneo a 
vastas bibliotecas de jogos que podem ser 
reproduzidos por uma assinatura mensal. 
A exemplo do que já acontece com músi-
cas e filmes, essa é a principal tendência 
em termos de ‘lazer seguro’ no próximo 
ano - quando o mundo ainda aguarda 
ansiosamente por formas de se proteger, 
seja através de vacina, seja através de 
medicamentos eficientes.

 
(*) É diretor-presidente da Online Data Cloud 
- empresa de atuação na área de Segurança, 

Virtualização e Infraestrutura 
(www.onlinedatacloud.com.br). 
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Regeneron: uso emergencial 
A Agência de Medicamentos dos 

Estados Unidos (FDA) autorizou o uso 
em caráter emergencial do coquetel de 
anticorpos REGEN-COV2, criado pela 
empresa Regeneron, para o tratamento 
da Covid-19. O medicamento é o mes-
mo que foi utilizado pelo presidente 
do país, Donald Trump, durante sua 
internação em outubro. Esse é o se-
gundo remédio do tipo aprovado nos 
Estados Unidos, sendo que no dia 9 de 
novembro, a autorização foi dada para 
o laboratório Ely Lilly (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/black-friday-2020-o-ano-em-que-seu-e-commerce-pode-ser-campeao-de-vendas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-24-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-24-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/lesmas-e-camaleoes-em-mutacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-construcao-ideal-de-projetos-em-tempos-de-crise/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/seis-problemas-que-podem-ser-resolvidos-com-analise-preditiva/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-impacto-da-inteligencia-artificial-no-processo-de-inovacao-das-empresas-2/
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Lesmas e camaleões 
em mutação

Quem sabe a 
semelhança entre a 
lesma e o camaleão? 
Aparentemente, quase 
nada, a não ser o fato 
de que ambos podem 
se arrastar pelo chão. 

Estudando atenta-
mente as qualidades 
desses dois animais, 

identifica-se em ambos algo 
semelhante: a capacidade 
transformativa. O pequeno 
molusco, atingido por uma 
camada de sal, derrete e 
se transforma em água. O 
garboso lagarto, por sua 
vez, tem a capacidade de 
vestir as cores do ambiente 
em que se instala, saindo 
do verde das folhas para o 
marrom dos galhos secos 
com a maior facilidade. 

(P.S. Criança, em minha 
querida cidade de Luis 
Gomes-RN, eu sofria para 
descobrir em que galho se 
escondia o camaleão na 
tamarineira do saudoso 
comerciante Chico Pascoal. 
O bicho se confundia com 
os galhos).

Pois bem, esses dois 
transformistas foram os 
principais símbolos da 
campanha eleitoral, com 
centenas de candidatos, 
saindo líquidos das urnas, 
atingidos pelo sal grosso 
jogado pelo eleitor, enquan-
to outros, como camaleões 
sabidos, ganharam solidez 
porque vestiram o manto 
do momento, correndo 
atrás de um cidadão indig-
nado, mudando o modo de 
agir, de se comportar e até 
tentando se desvincular de 
atos do passado e de perfis 
rejeitados. Os extremos 
do arco ideológico foram 
pouco acarinhados e o meio 
ocupado por gigantesco 
exército camaleônico.

A performance transfor-
mativa de candidatos ganha 
intensidade nesses dias que 
antecedem o segundo tur-
no, até porque a disputa será 
entre dois, com maior expo-
sição midiática e condições 
adequadas para o eleitor 
traçar paralelos, comparar 
estilos, promessas e com-
promissos. Pode-se prever 
candidatos negando feitos 
do passado, outros cons-
truindo relações ambíguas 
e funestas para adversários, 
patrocinadores tentando 
puxar seus afilhados para 
a sombra da árvore gover-
namental.

Façamos pequeno exer-
cício do que tentam alguns 
transformistas: Bruno Co-
vas tenta atrair votos con-
servadores e evangélicos, 
mas fugindo de eventual 
colagem na figura do presi-
dente Bolsonaro. Sal neles, 
pensa Covas. Guilherme 
Boulos, por sua vez, afasta-
-se daquela figura que lide-
rava os Sem Teto, invadindo 
propriedades, e agora tenta 
se esconder nos galhos da 
floresta da moderação. Mas 
faz campanha ao lado do PT, 
fato que acaba colando sua 
imagem ao petismo, cuja 
rejeição em São Paulo é 
alta. Que cor adotar? A cor 

da jovialidade, coragem, 
inovação, mudança. Signos 
que atraem jovens, grupos 
das artes e da cultura, elei-
tores racionais.

E que transformações 
serão necessárias ao PT? 
Pergunta que angustia 
Lula, o manda-chuva; Glei-
si, a presidente da sigla 
e José Dirceu, que ainda 
veste o manto de velho 
guerrilheiro. Como se viu, 
nessa campanha o PT re-
cebeu forte camada de sal 
grosso, que derreteu partes 
de seu território eleitoral. 
Por isso, os maiorais do 
partido vão buscar refúgio 
nas frentes da formação de 
líderes, renovação de qua-
dros, ensaios pela tangente 
ideológica. Sofrerão com a 
tentativa de ressurreição 
da luta de classes, resgate 
do refrão “a esperança 
venceu o medo” ou mesmo 
a necessidade do Estado 
paquidérmico e gastador.

Bolsonaro e suas redes, 
incluindo o chamado gabi-
nete do ódio, continuam a 
fazer as contas de ganhos, 
perdas e danos. Ganhos? 
Um aqui, outro ali. De mais 
de 70 candidatos com o 
sobrenome Bolsonaro, só o 
filho Carlos se elegeu verea-
dor, tendo boa votação, mas 
com 35 mil votos a menos 
do que recebeu na campa-
nha de 2016. Nem sua mãe, 
Rogéria, foi eleita. As redes 
jogam sal na campanha, 
insinuando fraude. Coisa 
de Trumpiniquim, como 
diria o jornalista Eugênio 
Bucci. E como agir agora 
no 2º turno? Bolsonaro não 
consegue tirar das mangas 
carta milagrosa.

O governador João Doria 
continuará a se esconder 
nas tamarineiras paulis-
tanas, apenas no espaço 
eleitoral, articulação com-
binada com Bruno. Mas 
descortinará o amplo palco 
onde ocorrerá a vacinação 
em massa da população, eis 
que os primeiros lotes da 
coronavac já chegam a São 
Paulo. Vez ou outra despeja 
sobre Bolsonaro uma carga 
de sal em retribuição ao que 
o presidente lhe manda.

Não são poucos os que 
olham para o poderoso (?) 
ministro Paulo Guedes. Ele 
estaria mais para camaleão 
ou para lesma? Para o pri-
meiro, a não ser que a eco-
nomia entre em frangalhos 
e ele seja derretido pela 
cachoeira presidencial. Es-
pera em seu confessionário 
feridos e vitoriosos, cada 
qual querendo aumentar 
sua fatia do bolo orçamen-
tário. Mas a preocupação do 
ministro é com seus colegas 
gastadores.

Em suma, e agora, José, 
o que fazer? As lesmas que 
se derretem diante do sal, 
perdendo identidade, serão 
castigadas? E os camaleões 
políticos, que mudam de 
cor, chegarão ao pódio do 
segundo turno? 

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato. 

Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

GPD e Change Management: 
como buscar a adequação à nova lei

Fabiana Franco (*)

Esse trabalho se inicia com um le-
vantamento detalhado de todos os 
dados coletados, tratados, arma-

zenados e compartilhados pela empresa. 
Em outras palavras, é preciso identificar 
o fluxo dessas informações dentro da 
organização, perceber quais bases legais 
podem suportar cada situação e então, 
reconhecer as lacunas. O resultado desse 
assessment deve ser uma lista de desvios 
que precisam ser corrigidos e ajustes 
a serem realizados – em documentos, 
contratos, rotinas e sistemas. 

Desse modo, é fácil entender que es-
tamos falando de um projeto bastante 
amplo, que abrange todos os departa-
mentos, considerando particularidades, 
demandas e pontos críticos. Várias ações 
serão exigidas, como revisão e alteração 
de processos internos e a elaboração 
de políticas e de novos procedimentos.

Logo, os conceitos de Change Ma-
nagement podem ser muito úteis. O 
Change Management (ou Gestão de 
Mudanças), deve ser entendido como 
uma abordagem estratégica e estrutu-
rada, que visa garantir que mudanças 
sejam implantadas de forma ágil e efi-
ciente. Esse modelo de gestão foca nos 
grandes impactos provocados pela onda 
de transformação que atinge a empresa 
quando temos um projeto mais robusto 
em andamento. 

Um de seus grandes diferenciais é a 
importância dada ao fator humano e, 
assim, vai além do simples planejamen-
to de recursos, englobando também 
elementos como cultura e valores 
corporativos, funções, estruturas or-

Vale lembrar que as transformações 
no ambiente empresarial devem ser 
constantes, a fim de assegurar maior 
competitividade, fortalecimento da 
marca e adequação, como no caso na 
LGPD. Mas, se não forem bem admi-
nistradas, as mudanças podem gerar 
transtornos e prejuízos financeiros, 
que, em geral, estão vinculados a retra-
balhos, atrasos nas entregas, queda nos 
indicadores de performance e ainda, 
baixas taxas de motivação das equipes. 

Por isso, a escolha de uma meto-
dologia de diagnóstico que considera 
diversos aspectos; técnicos e compor-
tamentais, é fundamental para um pro-
jeto de adequação mais bem-sucedido.

Também é preciso deixar claro que 
Gestão de Mudança e Gestão de Proje-
tos não são sinônimos, e sim, princípios 
distintos que devem caminhar juntos, 
de forma complementar. Em resumo, 
o gestor de projetos cuida do cumpri-
mento de todos os tópicos previstos 
no cronograma e, paralelamente, cabe 
ao gestor de mudança, identificar os 
possíveis núcleos de resistência – que 
normalmente são compostos pelos 
profissionais mais afetados com a im-
plantação – de modo a garantir todo 
apoio durante a fase de transição.

Assim, a empresa é capaz de atingir 
seus objetivos de maneira mais suave, 
evitando conflitos e tensões internas. E 
ao mesmo tempo, consegue consolidar 
as mudanças planejadas, tanto com 
a incorporação dos novos processos, 
como na absorção de uma nova cultura.

(*) É consultora da TGT Consult.

Como sabemos, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei Nº 13.853) entrou em vigor em setembro de 
2020 e criou regras para uma série de questões que envolvem dados de pessoa física. Por isso, diversas 
empresas já começaram a buscar uma adequação aos principais requisitos da LGPD, de modo a mitigar 
riscos e, claro, evitar penalidades e danos à própria imagem.

ganizacionais e de governança, e em 
especial, as expectativas dos profis-
sionais diretamente envolvidos nessas 
mudanças. 

Diante desse cenário, a utilização 
de conceitos de Agile no processo de 
adequação da empresa acelera mui-
to a gestão da mudança e absorção 
das boas práticas. Por exemplo, o 
mapeamento dos dados realizado em 
Sprints, contando com a participação 
direta dos colaboradores, faz com que 
esses profissionais já comecem a ser 
educados em relação aos requisitos 
da LGPD. As discussões devem ser 
sempre baseadas nas tarefas do dia 
a dia da equipe, de modo que cada 
membro possa enxergar os efeitos da 
lei na sua realidade.

Na sequência, há uma devolutiva 
para esse time, onde são repassadas 
as principais recomendações, baseadas 
nas fragilidades identificadas. Todos po-
dem esclarecer dúvidas, compartilhar 
ideias e demonstrar receios. Assim, é 
mais fácil engajar o grupo na implan-
tação do projeto, além de estimular o 
“senso de dono”. Diferentemente de 
treinamentos passivos, nesse modelo, 
os profissionais contribuem com seu 
conhecimento e experiência, ajudando 
na construção das soluções.

E pensando nas pessoas, fica evidente 
que esse projeto deve incluir um pro-
grama de treinamento e aculturamento, 
contemplando muitas outras ações de 
comunicação e conscientização, que 
precisam chegar a todos os seus públi-
cos - como colaboradores, parceiros e 
prestadores de serviço. 

News@TI 

Pós-Graduação em Ciência da Computação 
inscreve para doutorado em fluxo contínuo

@O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPG-
CC) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) ofertado no 

campus sede da Instituição recebe inscrições de pessoas interessadas em 
seu curso de doutorado em fluxo contínuo, inteiramente pela Internet. 
O ingresso está condicionado à existência de vagas para orientação e 
a seleção é feita com base em análise de currículo, de históricos esco-
lares, de plano de pesquisa e de cartas de recomendação. O PPGCC 
possibilita a realização das pesquisas nos campi São Carlos e Sorocaba, 
prioritariamente nas seguintes linhas: Aprendizado de Máquina; Ar-
quitetura de Computadores; Automação Industrial; Banco de Dados; 
Computação Ubíqua e Pervasiva; Engenharia de Software; Inteligência 
Artificial; Interação Humano-Computador; Processamento de Sinais; 
Processamento de Línguas Naturais; Redes de Computadores; Sistemas 
de Automação e Robótica; Sistemas Multimídia e Internet; Sistemas 
Paralelos e Distribuídos; e Sistemas reconfiguráveis em hardware para 
aplicações em tempo real (http://ppgcc.dc.ufscar.br).

Nubank libera ferramenta que permite 
empreendedores cobrar clientes pelo Pix 

@O Nubank começa nesta semana a liberação de uma nova funciona-
lidade relacionada ao Pix que vai facilitar o processo de cobrança de 

seus clientes PJ. A nova funcionalidade facilita a experiência que donos 
de pequenos negócios, empreendedores individuais e autônomos que 
sejam sócios únicos, têm ao cobrar seus clientes. Agora, eles poderão 
compartilhar ou exibir um QRCode para os clientes e realizar a cobrança 
por meio do Pix de maneira simples, segura, instantânea e gratuita, tanto 
para quem faz quanto para quem recebe a cobrança. Para fazer uma 
cobrança utilizando o Pix dentro da conta PJ, basta clicar em "Cobrar", 
digitar o valor a ser cobrado e selecionar a forma de pagamento "Trans-
ferência via Pix". Depois, basta mostrar o código QR para o cliente ou 
compartilhar a cobrança por outros meios, como mensagem ou e-mail 
(www.nubank.com.br).

“Empresa do Ano”

@A Algar Telecom, empresa de telecomunicações e TI do Grupo 
Algar, foi eleita como “Empresa do Ano” e também a melhor do 

setor de telecom pela edição Melhores & Maiores 2020, da revista 
EXAME. O prestigiado ranking considera dados de mais de três mil 
empresas que atuam no Brasil, avaliando as companhias de vinte se-
tores da economia que mais obtiveram sucesso na condução de seus 
negócios e na disputa de mercado no ano anterior. Para isso, são levados 
em consideração critérios como crescimento, rentabilidade, saúde 
financeira, participação de mercado e produtividade por empregado.

Webinar Gratuito explora o Employee 
Experience e potencialização do capital humano

@A Energy People – empresa do Energy Group que oferece consultoria 
completa e serviços que abrangem todas as funções estratégicas e 

operacionais de RH – promove, no dia 25 de novembro, a partir das 18h, 
um webinar especial e gratuito intitulado “A potencialização do capital 
humano”, que terá como foco abordar a experiência dos colaboradores 
combinada à rentabilidade das empresas. O webinar, voltado especialmente 
para gestores e profissionais da área de RH, tem duração prevista de 1 
hora e reúne especialistas como José Carlos Figueira, Mirany Soares, Fabio 
Silva, Diogo Kosaka e Rogério Bragherolli, que vão discutir a necessidade 
das empresas cuidarem do desenvolvimento pessoal e profissional dos 
próprios colaboradores sem perder a rentabilidade da companhia de vista. 
O objetivo, de acordo com José Carlos Figueira, diretor da Energy People, 
é levar a audiência do evento a aprofundar conhecimentos a respeito do 
EE+ (Employee Experience Plus) ou Potencialização do Capital Humano. 
Para isso, a meta é fazer com que os gestores e líderes das empresas refli-
tam e preparem uma transformação cultural, tecnológica e de processos 
nas organizações a fim de viabilizar a sustentabilidade e o crescimento do 
negócio, tendo a experiência e o bem-estar do colaborador sempre em 
pauta. As inscrições para o Webinar “A potencialização do capital humano” 
podem ser feitas até às 16h do dia do evento, 25 de novembro, por meio 
do link: https://lp.energygroup.com.br/webinar-employee-experience/ 

ricardosouza@netjen.com.br

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay
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D - Aceleração de Startups
VTEX, a primeira e única plataforma de e-commerce-marketplace-OMS 
totalmente integrada do mundo, anuncia seus novos programas de acele-
ração para startups e profissionais, Accelerator e Incubator, voltados para 
o desenvolvimento dos mercados globais de e-commerce, com ênfase na 
colaboração. O Incubator Program tem duração de seis meses e está aberto 
para startups que já atuam há um semestre e que possuam um plano de 
negócios ou um Produto Viável Mínimo de sua solução inovadora. Já o 
Accelerator Program, com duração de quatro meses, é voltado a startups 
com seis a doze meses de fundação e que já tenham materializado suas 
ideias em um MVP ou em uma primeira versão da solução. Inscrições e 
mais informações em: (https://vtex.com/us-en/accelerator/).

E - Transporte de Crianças  
A Baby Pass é uma startup focada no transporte de crianças por apli-
cativo, fundada há cerca de três anos observou uma oportunidade de 
crescer durante o período de recessão econômica. O aplicativo conta 
com as ferramentas de corrida imediata e corrida agendada, ou seja, você 
pode escolher a data e hora que vai precisar de um motorista, agendar 
a viagem pelo app e pronto, o carro estará lá no período agendado. Ao 
adquirir um dos planos, o cliente além de pagar mais barato, terá um 
serviço completamente exclusivo, afinal, todas as viagens serão feitas 
pela mesma motorista. O serviço, está disponível em mais 10 cidades 
além de Rio de Janeiro e São Paulo. Belo Horizonte, Brasília, Salvador, 
Guarulhos, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Vitória, Uberlândia e Juiz 
de Fora já contam com os serviços do “uber para crianças”. Mais infor-
mações: (https://babypass.mobi/).

F - Atendendo à Demanda
A Jadlog, uma das maiores empresas de transportes de cargas expres-
sas fracionadas do Brasil, já está preparada para o grande volume de 
encomendas que movimentará por conta da Black Friday. A empresa 
e sua malha de franquiados ampliaram suas infraestruturas em mais 
de 50 mil m² e aumentaram a sua frota em mais de 50% de veículos 
leves e caminhões para atender a grande demanda desta data tra-
dicional. Além do HUB Matriz, sede da empresa, está com um novo 
sorter com capacidade de processar até 60 mil pacotes adicionais por 
dia, em São Paulo, contando com um segundo Centro de Distribuição 
na rodovia Anhanguera e um terceiro galpão extra locado para esse 
período de grandes vendas online, que somados totalizam 30 mil m2. 
A transportadora investiu no fortalecimento do pessoal, com mais 600 
pessoas adicionais só para esse período de pico. Mais informações: 
(www.jadlog.com.br).

A - Normas Contábeis 
O XVII Seminário Internacional CPC - Normas Contábeis Internacio-
nais ocorre amanhã (25) e quinta-feira (26). Em plataforma digital 
fechada, objetiva proporcionar uma visão prática do atual estágio de 
adoção das normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS) 
no Brasil. Os temas são: Combinações de negócios para Entidades 
sob Controle Comum; Relato Integrado e EESG (aspectos econô-
micos, ambientais, sociais e de governança) com foco na visão de 
investimentos; Hedge Accounting; e Demonstrações Financeiras 
Primárias. O evento foca em divulgar informações para permitir a 
emissão de normas pelas entidades reguladoras brasileiras, objeti-
vando centralizar e uniformizar o processo de produção, levando 
em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões 
internacionais. Mais Informações: (http://www.eventos.facpc.org.br/
home/XVIISeminarioCPC). 

B - Bancos de Varejo
O Foro Inteligência promove amanhã (25), às 19h, o debate ‘Desafios 
dos Bancos de Varejo Brasileiros’, com o presidente do Banco Bradesco, 
Octavio de Lazari Junior. A entrada de novas tecnologias e de novos 
operadores, somada às mudanças nos perfis dos clientes, mudou o 
cenário do mercado financeiro. Desafios e também oportunidades se 
colocam aos bancos de varejo. Como eles se preparam para operar de 
maneira competitiva e se manterem relevantes? Como os grandes e 
tradicionais bancos vão lidar com o crescimento das fintechs? A compra 
dessas empresas pode ser uma estratégia para reduzir o impacto desses 
novos concorrentes? Essas e outras questões serão discutidas com o 
presidente do Bradesco. Inscrições gratuitas: (https://www.insightin-
teligencia.com.br/foro/). 

C - Empreendedorismo Científico
O premiado engenheiro ambiental, Gabriel Estevam Domingos, diretor 
de Pesquisa e Desenvolvimento do Grupo Ambipar lançou o 1° Prê-
mio de Incentivo ao Empreendedorismo Científico (1° PIEC). Serão 
aceitos projetos das áreas de: Química, física, matemática, biociência, 
robótica/mecatrônica, botânica, agrícola e florestal. A premiação 
objetiva promover a visibilidade desses projetos junto à imprensa, 
à comunidade científica, possíveis investidores e às comunidades 
acadêmicas. Serão distribuídos troféus, certificados e bonificação em 
espécie que somam mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 
prêmios, incluindo equipamentos que serão doados para uma escola 
pública. Para conferir o edital completo e mais informações, basta 
acessar o site (www.piec.eco.br).

G - Serviços Especializados
O Grupo GR tem vagas abertas para o cargo de porteiro/controlador de 
acesso no interior de São Paulo. As vagas estão distribuídas entre as regiões 
de Jaguariúna, Jundiaí, Jacareí e Cajamar. A empresa é referência nacional 
na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Porta-
ria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança 
Eletrônica e atende condomínios, indústrias, hospitais, shopping centers, 
instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, faci-
lities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil. A empresa não 
recebe currículos por e-mail ou contato telefônico, a candidatura é feita 
somente online no site (https://grupogr.pandape.com.br/).

H - Compras Internacionais
Mais de 200 milhões de opções de produtos que podem ser adquiridos 
para os presentes de Natal, diretamente de fabricantes, distribuidores 
e vendedores de diversos países, com o melhor custo-benefício. A Black 
Friday do AliExpress, maior site de compras internacionais do mundo, 
começa já nesta segunda-feira (23), às 5h da manhã e vai até o próximo 
dia 28 (sábado), às 4h59. Com o investimento em logística feito pela 
empresa, que pertence ao grupo Alibaba, as entregas no Brasil estão 
sendo realizadas em menos de 30 dias, eventualmente em 15 dias nas 
grandes cidades. O site aumentou de três para quatro o número de voos 
semanais conectando o Brasil aos principais fornecedores de produtos 
do mundo, o que reduz o tempo de entrega dos pacotes. Verifique em 
(https://www.aliexpress.com). 

I - Alimentos e Bebidas
Já estão abertas as inscrições para a rodada de negócios que acontece 
entre micro, pequenas e médias empresas brasileiras do ramo de ali-
mentos e bebidas, e compradores internacionais. Os encontros B2B 
ocorrem no Let’s Meet: Brazil, Food & Beverage, que ocorre entre os 
dias 30 de novembro e 4 de dezembro, de forma virtual. Podem partici-
par as empresas que estejam com maturidade exportadora no setor de 
alimentos e bebidas. Os empreendedores interessados têm até o dia 27 
de novembro para se inscrever pelo (lmbrazil.com). Será cobrada uma 
taxa de U$ 30 e o evento consiste em rodada de negócios com reuniões 
individuais por meio de vídeo chamada (Sistema MyBusinessMatches). 
Todas as empresas inscritas passarão por um processo de seleção. 

J - Carreira Global
A École Intuit Lab, de origem francesa de Design, Artes e Comunicação 
Visual, escolheu o Brasil para sua nova etapa de expansão. A instituição 
inaugura campus em São Paulo, onde oferta cursos de formação e exten-
são para estudantes em busca de capacitação para uma carreira global. 
A escola mantém dois campus na França, em Paris e Aix-en-Provence e 
dois na Índia, em Mumbai e Kolkata. Por meio de uma rede de parcerias 
com 18 universidades e cerca de mil empresas e agências, oferece aos 
alunos possibilidades de desenvolver projetos e intercâmbios na Europa, 
Ásia, América do Norte e América Latina. Os cursos, com quatro anos 
de duração, são: Formação em Comunicação Visual e Design Digital, 
Formação em Arte & Design de Games e Formação em Artes Visuais. 
Saiba mais no site: (https://ecole-intuit-lab.com.br/). 

O conhecimento e as 
organizações

“Dar laranja mim, dar 
comer laranja mim, 
comer laranja dar mim, 
comer laranja dar mim 
você”

Até hoje essa confusa frase 
com dezesseis palavras é 
a mais longa a ser profe-

rida por um não-humano, feito 
este alcançado nos anos 1970 
pelo chimpanzé Neam Chimp-
sky (ou Nim para os íntimos) 
com o uso de linguagem de 
sinais. O respectivo estudo, 
da Universidade de Colúmbia 
(Nova Iorque, provou que os 
animais eram sim capazes de 
adquirir algum nível elementar 
de linguagem.

Apesar de um grande mérito 
para Nim, quando o compara-
mos a um humano, vemos facil-
mente como uma criança com 
menos de dois anos de idade é 
capaz de verbalizar uma frase 
mais complexa e organizada do 
que essa. O pouco mais de 1% 
de diferença genética entre nós 
e os demais primatas proporcio-
na-nos os meios para produzir 
um poema, uma sinfonia, um 
teorema matemático, uma dis-
sertação ou E=m.c².

E não apenas a capacidade 
de comunicar neste nível de 
complexidade nos torna únicos, 
mas também outras duas habi-
lidades sustentaram, juntas, o 
estabelecimento de todos os 
nossos avanços civilizatórios: 
aprender e lembrar. Esse tripé 
cognitivo permitiu-nos criar, 
compartilhar e fazer uso de algo 
que, neste patamar, é restrito 
à espécie Homo sapiens (que 
significa “homem sábio” ou “ho-
mem que sabe”) e que, de longe, 
é inatingível a todos os demais 
seres viventes: o conhecimento.

Esse tesouro essencialmente 
humano, nem sempre adequa-
damente valorizado, encontra-
se manifesto em duas grandes 
modalidades conhecidas pelos 
termos eternizados por Polanyi 
(1962): tácito e explícito. Na 
primeira, o conhecimento 
encontra-se exclusivamente 
em nossa mente, incluindo até 
aquilo que por vezes sequer 
conseguimos explicar. Podemos 
entender como algo individual, 
restrito àquele que o detém. Por 
sua vez, quando há a manifes-
tação escrita, eletrônica ou em 
outra forma para a qual se gere 
algum tipo de registro, tem-se 
então o chamado conhecimento 
explícito.

E para as organizações (em-
presas, órgãos públicos, ongs 
etc.), este é igualmente – ou 
até ainda mais – valioso. Afinal, 

é ele que permite a inovação, a 
melhoria contínua, a eficiência. 
Apesar dos gestores sempre 
prestigiarem esses benefícios, 
muito frequentemente é ne-
gligenciado o cuidado em pre-
servar na firma o conhecimento 
nela produzido ou colocado em 
uso pela sua equipe – o que 
representa um perigo e, muitas 
vezes, um custo alto (especial-
mente quanto é grande a rota-
tividade de pessoal), mas que 
não se vê nas demonstrações 
contábeis. 

Afinal, além daquilo que é 
feito e seu resultado, também a 
forma como se faz é uma parte 
importantíssima da cultura e da 
operação de qualquer organi-
zação. Mas uma empresa pode 
ter conhecimento? Não apenas 
pode, como deve! Por mais que 
ela não tenha uma mente, ele 
pode ser apropriado e preser-
vado em sua forma explícita, 
por meio de comunidades de 
práticas, meios eletrônicos, 
relatórios, manuais etc. 

Pode ser, ainda, preservado 
na modalidade tácita quando se 
cria um ambiente que favoreça 
a socialização do conhecimento 
entre as pessoas que ali traba-
lham. 

Com essas e outras iniciati-
vas, evita-se que a saída de um 
colaborador ou mesmo de uma 
equipe cause uma queda brusca 
de desempenho, a interrupção 
de atividades, a redução da 
qualidade e o retrabalho (bem 
como o custo) de reaprender. 
Assim, podemos dizer que o 
conhecimento organizacional é 
o conjunto dos conhecimentos 
individuais que se tornaram 
explícitos.

Na era em que vivemos, muito 
se fala – e com razão – sobre a 
importância de dados e infor-
mações, bem como grandes 
costumam ser os gastos e esfor-
ços em sistemas, equipamentos, 
backups. Mas as organizações 
de todos os portes ainda preci-
sam, em maior ou menor grau, 
investir e dedicar-se mais na 
perpetuação daquilo que é uma 
riqueza ainda maior, mesmo que 
não apareça em seu balanço 
patrimonial. 

Pode-se assim, com o uso 
das conhecidas ferramentas 
e metodologias, criar uma 
vantagem competitiva em seu 
sentido amplo: algo valioso, 
perene e de difícil imitação pela 
concorrência.

(*) - Mestre em Gestão da Informação 
(UFPR), especialista em Inteligência 

de Negócios (UP) e bacharel em 
Administração (UFPR), é doutorando 

e consultor do Grupo Positivo.

Jeanfrank T. D. Sartori (*)

Registro gratuito de 
tratores e máquinas 
agrícolas

O Ministério da Agricultura 
lançou a Plataforma Digital de 
Registro e Gestão de Tratores e 
Equipamentos Agrícolas (ID Agro), 
que vai permitir o registro oficial de 
tratores e equipamentos agrícolas, 
sem custo para o produtor rural. 
O registro vai permitir o trânsito 
de veículos em vias públicas, sem 
necessidade de licenciamento e 
emplacamento, além de facilitar 
a comercialização de tratores 
usados, o acesso ao crédito e as 
ações de segurança em relação a 
roubos e furtos. A ministra Tereza 
Cristina (Agricultura) lembrou que 
o sistema foi implementado para 
adequar os equipamentos agrícolas 
à legislação de trânsito do Brasil. 
O vice-presidente da Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) José Mário Schrei-
ner, destacou que o registro dos 
tratores e máquinas agrícolas terá 
custo zero, permitindo ao produtor 
usar os recursos que gastaria para 
fazer o registro em investimentos 
na propriedade, como compras 
de melhores sementes e insumos. 
Para fazer o registro, é necessário 
ter cadastro no aplicativo ID Agro, 
inserindo dados pessoais; ter a 
nota fiscal do bem e procurar uma 
agência autorizada da marca do 
bem. Somente as agências auto-
rizadas poderão fazer o registro. 
A concessionária irá analisar os 
documentos originais do proprie-
tário, a nota fiscal e a numeração 
do chassi ou de série do bem. O 
registro pode ser feito tanto para 
equipamentos novos como para 
usados (AI/Mapa).

Hoje, as embaixadas 
e consulados bra-
sileiros em mais de 

130 países já servem como 
intermediários para serviços 
como a emissão de CPF e o 
registro de brasileiros nasci-
dos no exterior, entre outros. 

O acesso de fora do país a 
certidões registradas no Bra-
sil, contudo, ainda depende 
de um processo moroso, 
envolvendo custos com des-
pachantes e envios postais.

Agora, o novo convênio 
permite que as representa-
ções diplomáticas tenham 
acesso direto à Central 
Nacional de Informações 
do Registro Civil (CRC 
Nacional), base de dados 

O Ministério das Relações Exteriores facilita o acesso a certidões de 
nascimento, óbito e casamento por cidadãos brasileiros no exterior.
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As instituições finan-
ceiras consultadas pelo 
Banco Central (BC) au-
mentaram a projeção para 
a inflação e reduziram a 
estimativa de crescimento 
da economia.

A projeção para a expan-
são do Produto Interno 
Bruto (PIB) caiu de 2,17% 
para 1,99% em 2020, na 
quarta redução consecu-
tiva. A estimativa das ins-
tituições financeiras para 
os anos seguintes - 2021, 
2022 e 2023 – permanece 
em 2,50%.

A estimativa para a infla-
ção, medida pelo IPCA, su-
biu de 3,19% para 3,20%. 
A informação consta no 
boletim Focus, pesquisa 
semanal do BC que traz 
as projeções de institui-
ções para os principais 
indicadores econômicos. 
Para 2021, a estimativa 
de inflação se mantém em 
3,75%. A previsão para os 
anos seguintes também 
não teve alterações: 3,50% 
em 2022 e 2023. A previ-
são do mercado financeiro 
para a cotação do dólar 
permanece em R$ 4,20 

A projeção para 2020 está abaixo do centro da meta de inflação 
que deve ser perseguida pelo BC.
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Convênio de cartórios com MRE agiliza 
emissão de certidões no exterior

Um convênio assinado  entre o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) vai facilitar o acesso a certidões de nascimento, óbito 
e casamento por cidadãos brasileiros no exterior

sistema o cidadão no exte-
rior “não precisa ligar para 
o cartório, fazer depósitos 
de alguma forma, esperar 
de 20 a 30 dias para que 
sua certidão física possa 
chegar lá [onde estiver]. 
Basta ele ir no consulado e 
vai receber aquela certidão 
impressa no consulado e 
entregue pessoalmente”, 
disse ele. 

De acordo com o secretá-
rio-geral do Itamaraty, Otá-
vio Brandelli, o Brasil possui 
atualmente mais de 200 re-
presentações diplomáticas 
no exterior, atendendo cerca 
de 3,5 milhões de brasileiros 
que residem ou viajam para 
fora do país (ABr).

que reúne todos os atos de 
nascimentos, casamentos 
e óbitos feitos por todos os 
cartórios brasileiros. 

Com isso, torna-se pos-

sível pesquisar, solicitar e 
receber certidões de modo 
automatizado. Segundo o 
presidente da Arpen-Bra-
sil, Airon Toledo, pelo novo 

Estimativa de crescimento da 
economia caiu para 1,99%

para o fim deste ano e subiu 
de R$ 4,15 para R$ 4,20, ao 
fim de 2021.

A projeção para 2020 
está abaixo do centro da 
meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional, é 
4% em 2020. Para 2021, a 
meta é 3,75% e para 2022, 
3,50%. O intervalo de to-
lerância para cada ano é 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo, ou seja, 
em 2020, por exemplo, o 
limite mínimo da meta de 
inflação é 2,5% e o máximo, 
5,5%.

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central 
usa como principal ins-
trumento a taxa básica de 
juros, a Selic, atualmente 
em 4,25% ao ano. Para 
o mercado financeiro, a 
Selic deve ser mantida 
no atual patamar até o 
fim do ano. Em 2021, a 
expectativa é de aumento 
da taxa básica, encerran-
do o período em 5,5% ao 
ano. Na semana passada, a 
previsão estava em 5,75% 
ao ano, ao final de 2021. 
Para o fim de 2022 e 2023, 
a previsão foi mantida em 
6,5% ao ano (ABr).



www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 24 de novembro de 20204

Low Touch: como esse modelo 
deve influenciar seu negócio?

A pandemia acelerou 
diversas tendências no 
mundo corporativo. 
Entre elas, está a 
economia Low Touch

Esse é um modelo de ne-
gócios que independe 
do contato presencial 

entre clientes e vendedores. 
Quando a principal reco-
mendação das entidades de 
saúde é permanecer em casa 
e evitar aglomerações, essa 
modalidade pode significar a 
sobrevivência de muitos seto-
res – especialmente, aqueles 
que estiverem dispostos a se 
reinventar durante a crise. 

Você deve estar se pergun-
tando: “hoje, fazemos prati-
camente tudo pela internet, 
desde pedir um carro por 
aplicativo até escolher o que 
vamos jantar à noite. Será 
que é tão difícil assim gerir 
um negócio a distância?”. 
Acredite, não é tão simples 
assim. Precisamos lembrar 
que o Brasil é composto, em 
sua maioria, por micro e pe-
quenas empresas, e mesmo 
as de maior porte podem 
não estar preparadas para a 
transformação digital. 

A economia Low Touch é, 
acima de tudo, uma menta-
lidade que deve acompanhar 
todas as áreas de uma em-
presa, desde o departamento 
comercial, com o relaciona-
mento com o cliente, até a 
liderança, que deve estar 
voltada a criar produtos e 
gerar negócios pela internet. 
Com essa modalidade se 
expandindo cada vez mais, 
reuniões presenciais cedem 
vez aos cafés virtuais – mais 
rápidos e objetivos. O desafio, 
porém, permanece o mesmo: 
cativar o cliente até fechar 
negócio. 

Para isso, é importante 
identificar o perfil do cliente 
e o que ele espera da sua em-
presa. Nem todos os públicos 
estão habituados com mode-
los de negócio Low Touch. 
Enquanto alguns irão preferir 
uma relação mais próxima, 
que permita acompanhar os 
processos constantemente, 
outros darão preferência a 

soluções automatizadas, que 
garantam mais liberdade e 
autonomia no dia a dia.

Entretanto, venho obser-
vando que mesmo os clientes 
mais exigentes e conservado-
res em relação à tecnologia 
vêm adaptando suas neces-
sidades ao cenário que temos 
hoje. Até o ano passado, 
podia não pegar bem fazer 
uma reunião online. Receber 
o cliente no escritório, com 
a agenda fechada por horas 
para atendê-lo, era o padrão. 
Mas, ao longo de 2020, o am-
biente digital se tornou cada 
vez mais familiar para muitas 
empresas.

Além disso, alguns fatores 
podem contribuir para o 
crescimento desse modelo de 
negócio, como a restrição a 
viagens e a desconfiança de 
boa parte dos consumidores 
em relação à saúde de outras 
pessoas e à higiene de produ-
tos, tornando o digital uma 
preferência. Estar preparado 
para essa nova realidade 
é fundamental. Para obter 
sucesso com um modelo de 
economia Low Touch, é pre-
ciso investir em tecnologia 
e na experiência do cliente. 

Sem o carisma e o jogo de 
cintura que os vendedores 
têm presencialmente, des-
pertar opiniões positivas de 
maneira virtual é desafiador. 
Por isso, os sites devem ser 
responsivos, agradáveis du-
rante a navegação e intuitivos 
no processo de compra. Cada 
segmento pode ser criativo à 
sua maneira, sempre pensan-
do no que o cliente espera. 
Lojas de roupas, por exemplo, 
encontraram um modo híbri-
do de vendas, permitindo que 
o comprador experimente 
as roupas em casa antes de 
encerrar a compra.

Não há dúvida de que o 
mundo caminha para uma 
transformação digital mais 
acelerada e competitiva. A 
presença digital se torna tão 
ou mais importante que a 
presença física, no olhar dos 
consumidores. Sua empresa 
está preparada para o futuro?

(*) - É sócio-diretor da Neotix 
Transformação Digital 

(http://www.neotix.com.br/).

Marcelo Pires (*)
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Motivadas pela Black Friday, empresas de vários segmen-
tos esperam bons resultados em vendas no fim do mês. 
Esse objetivo pode ser atingido com mais precisão se um 
padrão de identificação de produtos servir de referência 
para que consumidores não se enganem em relação ao 
produto que procuram. 

Nas compras online, principalmente, a identificação 
de produtos com a numeração que acompanha o código 
de barras no padrão GS1 - o Global Trade Item Number 
(GTIN) - garante que o item escolhido pelo comprador 
será entregue e não um produto similar a ele. O GTIN é 
um aliado não somente dos consumidores, mas também 
das empresas, já que é atribuído pela Associação Brasileira 
de Automação-GS1 Brasil e definido na embalagem dos 
produtos pelos fabricantes. 

Essa numeração identifica aquele item nos sistemas 
de toda a cadeia de abastecimento até a chegada do 
item ao consumidor final. “O GTIN faz com que um item 
tenha uma identificação única, como se fosse um RG, 
e é reconhecido e validado nos sistemas de automação 
no mundo todo”, explica João Carlos de Oliveira, pre-
sidente da Associação Brasileira de Automação-GS1 

Após meses de dis-
tanciamento social, 
surge um novo desafio 

para o varejo físico: compre-
ender qual será seu papel 
com clientes muito mais 
digitais e e-commerces cada 
vez mais fortalecidos. Para 
Claudio Felisoni de Ange-
lo, presidente do Instituto 
Brasileiro de Executivos de 
Varejo e Mercado de Consu-
mo (Ibevar), será necessário 
que as lojas pensem em no-
vas formas de engajamento. 

“A pandemia acelerou um 
comportamento digital já 
esperado antes, pois ape-
nas reforçou que consumir 
pela internet pode ser mais 
cômodo e prático em muitas 
situações. Além de estarem 
mais conectadas, as pes-
soas também estão mais 
inseguras e será essencial 
entender suas necessidades 
e expectativas”. É fato que o 
volume de compras realiza-
das no comércio eletrônico 
será muito maior, mas não 
substitui a experiência física, 
segundo o especialista em 
varejo. 

“Os canais não precisam 
competir entre si, mas se 

Um desafio para o varejo físico é compreender seu papel com 
clientes muito mais digitais e e-commerces mais fortalecidos.
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Como o varejo físico deve 
engajar clientes frente ao digital? 

A pandemia mudou a percepção e o comportamento dos consumidores

uso de dados, por exemplo, 
permite consultar qualquer 
informação em tempo real, 
seja de estoque, outras lojas 
da rede e até mesmo de clien-
tes, quando frequentadores 
assíduos. 

Já na força de trabalho, de 
fato, é ainda mais importante 
que os estabelecimentos, 
sejam pequenas lojas ou 
grandes redes varejistas, 
invistam no atendimento e 
em seus funcionários para 
que tenham os recursos 
necessários para interagir e 
auxiliar os clientes de forma 
rápida e segura. 

Para o presidente do 
Ibevar, apostar no empode-
ramento da equipe, no rela-
cionamento com o cliente 
e definir uma jornada de 
melhorias contínuas são al-
guns pilares essenciais neste 
quesito. “Mais do que rein-
ventá-lo, é preciso conectar 
o varejo físico aos demais 
canais, principalmente ao 
digital. No fim, isso permitirá 
mais interação com a marca 
e conveniência ao cliente”, 
conclui Felisoni.  Fonte e 
mais informações: (www.
ibevar.org.br).

integrar. “Deixar o cliente 
decidir por onde quer com-
prar e como quer receber. 
Se prefere a praticidade do 
digital, comprar sem sair de 
casa ou um atendimento na 
loja física, tirar dúvidas pes-
soalmente e testar ou provar 
um produto. Essas escolhas 
dependem de sua dispo-
nibilidade, preferências e 
necessidades”, pondera. 

“Mais do que nunca, es-
tamos falando sobre omni-
channel no setor, em que 
os canais se completam e o 
varejo físico está inteiramen-

te ligado à experiência de 
compra do cliente, aliando 
tecnologia e o toque huma-
no. Neste ponto, oferecer 
uma experiência lúdica e 
sensorial fará toda a diferen-
ça”, completa Felisoni. 

Para aprimorar essa ex-
periência, a tecnologia se 
torna uma forte aliada, 
possibilitando a criação de 
espaços dentro da loja para 
um engajamento seguro, 
ambientações personali-
zadas, novas soluções de 
checkout ou mesmo imersão 
por realidade aumentada. O 

Padrão GS1 de identificação de produtos é garantia de acerto

O código de barras é um aliado dos consumidores 
e das empresas. 

gs
1b

r.o
rg

/re
pr

od
uç

ão

Brasil, entidade responsável por essa padronização. 
No varejo online, sistemas de marketplaces que já 

usam inteligência artificial reconhecem o GTIN como 
referência para a logística. Esse código é referência 
básica de itens para transações em canais online como 
Alibaba, Google Shopping, eBay e Amazon, além do 
grupo Via Varejo, que opera no e-commerce as bandei-
ras Extra, Casas Bahia, Ponto Frio e Cdiscount. Esses 
portais tornaram obrigatória a informação do GTIN em 
todos os produtos anunciados. 

Fonte e mais informações em (https://www.gs1br.org).
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. nossas demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas respectivas correspon-
dentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. São Paulo, 31 de julho de 2020. A Administração 

Ativo  31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante  22.664.123,23 21.909.772,97
Caixa e Bancos  412.177,87 510.628,84
Aplicações Financeiras  6.211.509,24 4.525.582,11
Duplicatas a Receber  7.492.579,12 9.139.865,75
Estoques  5.302.369,51 4.521.291,46
Outros Créditos  3.245.487,49 3.212.404,81
Ativo Não Circulante  6.830.619,11 4.683.929,89
Créditos com outras empresas  - -
Investimentos  23.035,64 23.035,64
Imobilizado  6.787.436,31 4.637.830,18
Intangível  20.147,16 23.064,07
Total do Ativo  29.494.742,34 26.593.702,86

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em R$ 1,00) Demonstração do Resultado dos Exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em R$ 1,00)

Discriminação  31/12/2019 31/12/2018
Receita Operacional
Vendas Líquidas  47.587.530,53 39.483.009,81
Custos dos Produtos Vendidos  (37.183.946,00) (31.231.957,87)
Lucro Operacional Bruto  10.403.584,53 8.251.051,94
Despesas Operacionais  (3.928.728,52) (2.705.405,28)
Despesas Administrativas  (1.603.126,80) (1.351.127,79)
Despesas Comerciais  (2.305.163,60) (1.516.103,95)
Despesas Tributárias  (36.781,90) (26.644,99)
Outras Despesas  (3.999,98) -
Outras Receitas  20.343,76 188.471,45
Resultado antes das Receitas
 e Despesas Financeiras  6.474.856,01 5.545.646,66
Receitas Financeiras  529.745,89 436.371,93
Despesas Financeiras  (282.175,32) (148.608,46)
Resultado Operacional antes
 do IRPJ E CSSL  6.722.426,58 5.833.410,13
Imposto de Renda da Pessoa
 Jurídica - IRPJ  (1.245.803,88) (1.021.450,61)
Contribuição Social Sobre Lucro
 Líquido - CSSL  (666.586,96) (549.908,18)
Resultado Líquido do Período  4.810.035,74 4.262.051,34
Lucro Líquido por Ação  R$ 0,1266 R$ 0,1122
Demonstração dos Fluxos de Caixas (Método Indireto) dos Exercícios 

Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Valores expressos em R$ 1,00)

Atividades Operacionais  31/12/2019 31/12/2018
1) Resultado do exercício  4.810.035,74 4.262.051,34
Ajustes para conciliar o resultado às
 disponibilidades geradas pelas
 atividades operacionais:
Receitas/Despesas que não
 afetaram o caixa:  1.095.727,45 929.343,44
Depreciações e amortizações  1.079.727,43 929.343,44
Baixa de valor residual pela venda de bens  16.000,02 -
Ajustes de exercícios anteriores
Lucro líquido ajustado  5.905.763,19 5.191.394,78
Variações nos ativos e passivos:
Redução em contas a receber  1.647.286,63 (1.632.438,81)
ICMS s/imobilizado transferido
 p/contas a receber
Aumento nos estoques  (781.078,05) (2.275.006,28)
Aumento de impostos a compensar
 e outros créditos  (33.082,68) (1.651.015,92)
Redução (aumento) em fornecedores  (501.168,91) 1.980.084,91
Aumento em contas a pagar e provisões  110.121,52 2.583,66
Aumento na provisão para contingência
Aumento de Financiamentos e Empréstimos  1.088.624,92 (745.259,39)
Aumento em impostos e contribuições  158.484,00 (25.139,36)
2) Disponibilidade líquida da
 atividade operacional  1.689.187,43 (4.346.191,19)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Compras do imobilizado  (3.227.071,65) (821.493,34)
Compras do intangivel  - -
3) Disponibilidade líquida da
 atividade de investimento  (3.227.071,65) (821.493,34)
Fluxo de caixa da atividade de financiamento:
Pagamento de dividendos referente
 a exercícios anteriores  (1.760.503,78) (1.017.349,43)
Pagamento de dividendos referente
 ao crédito no exercício  (1.019.899,03) (1.338.909,73)
4) Disponibilidade líquida da
 atividade de financiamento  (2.780.402,81) (2.356.259,16)
5) Aumento Líquido em Caixa e
 Equivalentes de Caixa  1.587.476,16 (2.332.548,91)
(Redução)/Aumento nas disponibilidades
No inicio do período  5.036.210,95 7.368.759,86
No final do período  6.623.687,11 5.036.210,95
Aumento/(Redução Líquida) em
 Caixa e Equivalentes de Caixa  1.587.476,16 (2.332.548,91)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em R$ 1,00)
Discriminação  Capital Social Reserva Legal Lucros Acumulados Saldo
Saldo em 31/12/2017  1.000.000,00 492.697,35 14.496.573,99 15.989.271,34
Distribuição de Dividendos    (3.000.000,00) (3.000.000,00)
Resultado do Exercício    4.262.051,34 4.262.051,34
Saldo em 31/12/2018  1.000.000,00 492.697,35 15.758.625,33 17.251.322,68
Distribuição de Dividendos  - - (3.000.000,00) (3.000.000,00)
Resultado do Exercício  - - 4.810.035,74 4.810.035,74
Saldo em 31/12/2019  1.000.000,00 492.697,35 17.568.661,07 19.061.358,42

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Nota 1 - Contexto Operacional: A companhia tem como atividade principal 
a fabricação de bulas e rótulos para atender a demanda de laboratórios 
farmacêuticos. Nota 2 - Apresentação das demonstrações financeiras: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas 
contábeis emanadas da legislação societária brasileira e de conformidade 
com os princípios contábeis constantes da Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 
11.941/2009, que modificaram e introduziram novos dispositivos e concei-
tos à Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76). Nota 3 - Principais 
práticas contábeis adotadas: a) As receitas e despesas foram apropriadas 
pelo regime da competência de exercício. b) Os estoques de produtos em 
processo e acabados foram avaliados de conformidade com o disposto no 
artigo 308 do Decreto nº 9.580 de 22/11/2018(RIR). c) As depreciações dos 
bens do Ativo Imobilizado foram calculadas pelo sistema linear, tendo sido 
aplicadas as taxas que consideram seu período de tempo de vida útil. d) O 
imposto de renda, a contribuição social, os créditos tributários, bem como 
os demais tributos foram calculados de acordo com a legislação vigente.
Nota 4 - Outros Créditos - Ativo
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Outros Valores a Receber  75.915,45 7.441,14
Despesas Antecipadas  23.389,56 23.137,94
Adiantamentos  288.102,63 35.368,77
Adiantamentos a Fornecedores  2.225.688,63 2.802.425,20
Impostos e Contribuições  632.391,22 344.031,76
Total  3.245.487,49 3.212.404,81
Nota 5 - Ativo Imobilizado
    31/12/2019 31/12/2018
  Valor Depre- Valor Valor
Descrição   Corrigido ciações residual residual
Máquinas e 
 Ferramentas  17.391.159,75 11.346.224,93 6.044.934,82 3.891.131,06
Imobilizações em 
 Andamento  198.265,00 - 198.265,00 198.265,00
Instalações 
 Industriais  223.659,24 165.699,59 57.959,65 14.365,96
Móveis e 
 Utensílios  224.836,47 161.584,30 63.252,17 35.360,53
Veículos  181.853,30 45.782,78 136.070,52 27.666,61
Benfeitorias  597.165,01 425.311,61 171.853,40 185.531,48
Telefones e 
 Equipamentos  18.024,12 18.024,12 - 11,40
Processamento 
 de Dados  544.872,59 510.817,70 34.054,89 43.675,34
Importação em 
 Andamento  81.045,86 - 81.045,86 241.822,80
Total do Ativo 
 Imobilizado  19.460.881,34 12.673.445,03 6.787.436,31 4.637.830,18
Nota 6 - Intangível    31/12/2019 31/12/2018
  Valor Amorti- Valor Valor
Descrição  Corrigido zações residual residual
Direito de Uso Telefônico  16.813,10 - 16.813,10 16.813,10
Direito de Uso Software  21.794,89 18.460,83 3.334,06 6.250,97
Total  38.607,99 18.460,83 20.147,16 23.064,07
Nota 7 - Financiamentos e Empréstimos
    31/12/2019 31/12/2018
  Saldo anterior Amorti- Saldo a Saldo a
Descrição  Empréstimos zações Amortizar Amortizar
Banco do Brasil 
 S/A. Finame 1  789.468,75 451.125,00 338.343,75 789.468,75
Banco do Brasil 
 S/A. Finame 2  1.049.478,96 193.750,08 855.728,88 1.049.478,96
Banco Santander 
 S/A. Finame  - 0,00 1.733.500,00 -
Total  1.838.947,71 644.875,08 2.927.572,63 1.838.947,71
Empréstimos a Pagar a Curto Prazo  821.010,48 644.875,08
Empréstimos a Pagar a Longo Prazo  2.106.562,15 1.194.072,63
Total de Empréstimos a Pagar  2.927.572,63 1.838.947,71

Banco do Brasil S/A. Finame 1, em 31/12/2019: Contrato de Abertura de 
Crédito Fixo, firmado com o Banco do Brasil S/A. com recursos originários 
de repasses do FINAME, no valor de R$ 3.609.000,00,com vencimento final 
em 15/09/2020, restando 9 parcelas a pagar, no valor de R$ 37.593,75 cada 
parcela, totalizando em 31/12/2019 o valor de R$ 338.343,75, corrigidos 
no pagamento das parcelas, pela TJLP mais juros de 5,5% a.a.. Banco do 
Brasil S/A. Finame 2, em 31/12/2019: Contrato de Abertura de Crédito Fixo, 
firmado com o Banco do Brasil S/A. com recursos originários de repasses do 
FINAME, no valor de R$ 1.550.000,00, com vencimento final em 15/07/2024, 
52 parcelas a pagar no valor de R$ 16.145,84 cada parcela, mais 1 (uma) 
parcela no valor de R$ 16.145,20, totalizando em 31/12/2019 o valor de R$ 
855.728,88, corrigidos no pagamento das parcelas, pela incidência da taxa de 
juros de 4,5% a.a.. Banco Santander S/A. Finame, em 31/12/2019: Cédula 
de Crédito Bancário - BNDES FINAME, firmado com o Banco Santander 
(Brasil) S/A. no valor de R$ 1.733.500,00, acrescidos de juros pré-fixados 
com a taxa fixa do BNDES de 6,399357% a.a., com vencimento inicial em 
15/04/2020 e vencimento final em 15/09/2024, em 53 parcelas iguais de R$ 
32.101,85 e 1 parcela de R$ 32.101,95.
Nota 8 - Outras Contas a Pagar
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Outras Contas a Pagar  317.976,36 153.166,95
Compromissos Societários a Pagar  2.024.206,61 1.789.264,40
Total  2.342.182,97 1.942.431,35
Nota 9 - Composição da Receita Operacional - Vendas Líquidas
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Receita Bruta - Vendas  58.548.699,13 48.342.857,99
Devoluções e Abatimentos  (356.514,66) (156.772,61)
Impostos S/Vendas e Serviços  (10.653.285,78) (8.726.696,78)
Impostos S/Devolução de Vendas  48.631,84 23.621,21
Total  47.587.530,53 39.483.009,81
Nota 10 - Custos dos Produtos Vendidos
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Custo das Matérias Primas  18.837.224,57 15.504.570,71
Custo de Mão de Obra Direta  7.895.769,12 7.726.634,65
Gastos Gerais de Fabricação  10.450.952,31 8.000.752,51
Custos dos Produtos Vendidos  37.183.946,00 31.231.957,87
Nota 11 - Despesas Operacionais - Administrativas
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Folha de Pagamento  343.851,02 256.876,43
Assistencia Médica e Social  317.032,93 -
Despesas com Informática  232.827,06 304.909,83
Honorários da Diretoria  170.000,00 180.000,00
INSS  120.903,97 121.754,79
Água, Luz, Gás e Telefone  118.382,74 95.030,97
Conservação e Limpeza  84.741,64 -
Material de Escritório  74.736,66 -
Honorários Profissionais  10.469,00 111.561,56
Serviços de Terceiros  - 62.457,79
Outras  130.181,78 218.536,42
Total  1.603.126,80 1.351.127,79
Nota 12 - Despesas Operacionais - Comerciais
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Fretes e Carretos  931.835,94 -
Despesas com Representação  489.178,98 245.355,22
Folha de Pagamento  435.350,02 345.966,00
INSS  164.382,63 141.284,54
Outras  130.017,49 156.922,02
Honorários da Diretoria  110.000,00 120.000,00
Despesas com Viagens  43.729,69 35.067,36
Comissões  668,85 471.508,81
Total  2.305.163,60 1.516.103,95

Passivo  31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante  8.291.821,77 8.113.307,55
Fornecedores  3.412.236,43 3.913.405,34
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Tributárias  1.249.020,30 923.220,06
Provisão Para Férias a Pagar  467.371,59 689.375,72
Outras Contas a Pagar  2.342.182,97 1.942.431,35
Financiamentos e Emprestimos  821.010,48 644.875,08
Passivo Não Circulante  2.141.562,15 1.229.072,63
Financiamentos e Empréstimos  2.106.562,15 1.194.072,63
Provisão Para Contingência  35.000,00 35.000,00
Patrimônio Líquido  19.061.358,42 17.251.322,68
Capital Social  1.000.000,00 1.000.000,00
Reserva Legal  492.697,35 492.697,35
Lucros Acumulados  17.568.661,07 15.758.625,33
Total do Passivo  29.494.742,34 26.593.702,86

Diretoria Executiva
 Patrícia Beltran Fernandes Nelson Fernandes
 Diretora Presidente Diretor Vice-Presidente
 Flávio Tadeu Barbosa Carlos Francisco Fernandes Junior
 Diretor Financeiro Diretor Técnico Industrial
 Coraci Gallo Barbosa Odila de Camargo Fernandes
 Diretora Adjunta Diretora Comercial

O RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ENCONTRAM-SE NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

Nota 13 - Despesas Operacionais - Tributárias
Descrição  31/12/2019 31/12/2018
Impostos e Taxas  26.134,61 12.517,28
Contribuição Sindical Patronal  8.903,25 13.655,22
Multa e/ou Juros sobre débito fiscal  1.560,48 62,38
Imposto sobre Operações Financeiras  162,36 410,11
Impostos Federais  21,20 -
Total  36.781,90 26.644,99
Nota 14 - Capital Social: O capital social, no valor de R$ 1.000.000,00 é 
representado por 38.000.000 de ações ordinárias nominativas, com valor 
nominal de R$0,026316 cada uma, totalmente integralizadas, conforme 
estatuto social.

Contador: Armando Scuotto Filho - CRC 1SP 106.182/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº 071/2020; 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de equipamentos de informática - 
Entrega das Propostas: a partir de 23/11/2020 às 08h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 03/12/2020 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

E.L.E.N.A. EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A
CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam os Srs. acionistas convidados a se reunirem em AGOE, a realizar-se no dia 08 de dezembro de 2020, às 10:00 
hrs, na sede social á Rua Itabaiana nº 328, São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, 
discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício 
social encerrado em 31.12.2019; b) Reeleição da diretoria para o próximo biênio; c) Alteração de endereço da sede; 
d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 24 de novembro de 2020. A Diretoria. (24, 25 e 26/11/2020).

Por esse motivo, o sistema é um 
sucesso e muitas pessoas dese-
jam investir no setor. Mas, como 

saber se seu negócio está pronto para 
se tornar uma franquia? Para isso, é 
necessário seguir um passo a passo e 
realizar muitos testes, para que não 
haja furos. 

Pensando nisso, em 2014 Lucilaine 
Lima fundou a primeira unidade do 
Instituto Gourmet, rede de franquias 
de ensino profissionalizante em gastro-
nomia. Na época, a rede se chamava 
Academia Gourmet e, com a grande 
busca pelos cursos e o rápido retor-
no financeiro, Robson Fejoli, marido 
da empreendedora, percebeu que o 
negócio poderia se tornar uma fran-
quia de sucesso. O empresário que 
já possuía quatro unidades de outra 
rede profissionalizante, empregou sua 
experiência como franqueado ao criar 
esse modelo de negócio. 

Para isso, ele contou com o auxílio 
de Glaucio Athayde, que já possuía 
mais de 10 anos de experiência como 
franqueador. Durante três anos, eles 
ficaram operando três unidades pró-
prias em dois Estados: Espirito Santo 
e Rio de Janeiro. “A gente já sabia do 
potencial, mas queria fazer todos os 
testes antes, porque era a primeira 
vez que estávamos atuando na área de 
gastronomia”, conta Glaucio.

Fejoli acredita ser fundamental 
conhecer o mercado de franchising 
antes de se aventurar no modelo. “Nós 
conhecemos a fundo a operação, as 
“dores” dos franqueados, pois também 

Como saber se seu negócio está pronto para se tornar uma franquia? 
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CPE Companhia de
Participações e Empreendimentos

CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 25/08/2020

Data: 25/08/2020; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da CPE - Companhia de Participações e
Empreendimentos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, na Avenida
Paulo Ayres nº 230, sala 03, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publica-
ções: Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos
do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz Taddeo Mammana
secretariada por mim Antonio Afonso Simões; Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital
social; Ordem do dia e deliberações - a) Balanço Patrimonial, Demonstração das Mutações do
Patrimonio Líquido, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Notas
Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2019 e 31/12/2018, Relatório da Diretoria: pu-
blicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Empresas & Negócios de 22 de agosto de 2020: Apro-
vados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do lucro à disposição da
Assembléia: b-1) Destinado para o fundo da reserva legal o valor equivalente a 5% do lucro líquido do exer-
cício no importe de R$ 1.092.504,89 (um milhão, noventa e dois mil, quinhentos e quatro reais e oi-
tenta e nove centavos); b-2) O saldo do lucro no importe de R$ 20.757.592,89 (vinte milhões, setecen-
tos e cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos) será contabilizado na
conta de reserva estatutária de reserva de lucros; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração
para os próximos 2 (dois) anos: c-1) Foram reeleitos por unanimidade os seguintes membros do Conselho
de Administração mediante votação na forma preceituada no Artigo 17 dos Estatutos Sociais: Vitor Luiz
Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00; Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91; Renata Bonsaver
Mammana Milani, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG.
22.555.000-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 251.671.328-27; Harry Eugen Josef Kahn, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 2.128.851-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
033.201.118-68; Giancarlo Arduini, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG.
33.830.765-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 308.224.798-93; Alessandro Arduini, brasileiro, solteiro,
engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 33.830.766-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
330.348.968-83 todos residentes e domiciliados na Capital de São Paulo e com Escritório na Avenida Paulo
Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo e Daniel Arduini
Cavalcanti de Arruda, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG.
29.570.084-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.006.148-25, residente e domiciliado em 32 E 76th
Street, aptº 505, Nova York, CEP 10021, nos Estados Unidos da América do Norte; c-2) Remuneração do
Conselho de Administração: Também por unanimidade foi fixada a remuneração global do Conselho de
Administração eleito no importe de R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta reais), ficando estabelecido
que a remuneração de cada conselheiro será objeto de deliberação em reunião dos membros do Conselho
de Administração a ser convocada especificamente para esta finalidade e com observância do preceito con-
tido no § 6º do Artigo 18 dos Estatutos Sociais; c-3) Para o cargo de Presidente do Conselho de Administra-
ção foi eleito o Conselheiro Vitor Luiz Taddeo Mammana, retro identificado e qualificado, e para o Cargo de
Vice Presidente o Conselheiro Riccardo Arduini, também retro identificado e qualificado. d) Fixação dos ho-
norários da Diretoria da Sociedade: Foi deliberado por unanimidade que a diretoria da sociedade eleita pelo
Conselho de Administração não terá qualquer remuneração; Encerramento: Encerrados os trabalhos o Sr.
Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, concedeu o
tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por todos os
acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 25 de agosto de 2020. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presi-
dente da Mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini -
p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Giancarlo Arduini, Julia Dora Antonia Koranhyi
Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo
Mammana, ZEAF Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana - Sócio Adminis-
trador. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 25/08/2020.
Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa. JUCESP
nº 477.153/20-3 em 12/11/20. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Franquia: a importância de estudar 
o mercado antes de empreender

Franquia é um modelo de negócio que foi testado pelo menos uma vez, que teve resultados satisfatórios 
ao ponto de abrir outras unidades daquela marca

Jornada digital: 
a inovação no centro 

do negócio

A pandemia trouxe 
inúmeras discussões 
para os empreendedores, 
desde como manter o 
negócio aberto a quais 
modelos utilizar para 
alavancá-los

Em meio a isso, os inves-
timentos em tecnologia 
vieram à tona de forma 

mais incisiva, o que tornou 
evidente a jornada digital como 
um dos temas mais relevantes 
do momento. Ela é uma das 
principais responsáveis por 
encaminhar os negócios para a 
inovação, por meio dos dados, 
trazendo diferentes maneiras 
de atender demandas e gerando 
maior competitividade entre os 
players.

De forma simplista, a jornada 
digital engloba uma série de 
mudanças que já ocorreram 
nos últimos anos e ainda es-
tão acontecendo no ambiente 
corporativo, marcadas por pro-
cessos movidos pela tecnologia 
e com maior uso de conexões 
digitais. Essas modificações são 
progressivas e passam por todas 
as partes da economia moderna.

Suas etapas consistem a partir 
da digitalização (migração de 
dados analógicos para meios 
digitais), passando pela digita-
lização (os processos passam a 
contar com a presença maciça 
da tecnologia integrada à cadeia 
operacional) e, por fim, a trans-
formação digital (onde os dois 
pontos anteriores se cruzam e 
o ambiente corporativo passa a 
ter a TI como peça-chave para 
a manutenção de toda a perfor-
mance corporativa).

Mas para se adaptar, a em-
presa deve estar preparada. Os 
desafios são tão grandes quanto 
o número de processos analógi-
cos existentes. Para entender 
melhor como a jornada digital 
afeta o negócio, é importante 
compreender seus quatro pi-
lares, pois além de ajudarem a 
empresa a se adaptar ao novo 
cenário, criam uma infraestru-
tura operacional de maior valor 
agregado. 

São os quatro D: desmateria-
lização (diminuir a dependência 
de recursos físicos), desmone-
tização (diminuição da moeda 
com relação ao total de ativos 
financeiros existentes), demo-
cratização (todos têm acesso à 
mesma tecnologia) e disrupção 

(descontinuação do processo 
já estabelecido). Juntos, eles 
tornam o ambiente de trabalho 
ainda mais digitalizado e capaz 
de aproveitar de modo eficaz os 
recursos disponíveis. 

Tudo isso contribui não ape-
nas com os processos internos 
de um negócio, mas também 
externo, já que tanto clientes, 
quanto parceiros, enxergarão 
essa nova capacidade de ino-
vação, economia e alinhamento 
com as demandas do públi-
co-alvo.

Junto a isso, pode ser impor-
tante reavaliar o perfil do negó-
cio para otimizar investimentos 
e fazer ajustes, considerando 
seu aspecto e os melhores ca-
minhos para prevenir riscos. 

Dessa forma, cada escolha 
terá um retorno sobre o inves-
timento adequado. Outro ponto, 
caso necessário, será modificar 
o modelo de produtos e serviços 
para manter alinhamento com 
as demandas do mercado, que 
se modificam continuamente. 
E, por fim, manter viva e ope-
rante uma cultura de inovação, 
peça básica da jornada digital, 
por meio do incentivo ao en-
gajamento de todos os times 
para tomadas de decisão, por 
meio da troca de experiências 
e pensamento inovador. 

A mudança do ambiente cor-
porativo que deseja passar pela 
jornada digital envolve muitos 
cuidados. Não se trata de um 
desafio fácil para empresas que 
estão acostumadas com um 
fluxo de trabalho tradicional, 
em que há muitas rotinas ana-
lógicas. A partir do alinhamento 
com as melhores práticas do 
setor, pode-se minimizar ris-
cos e assegurar que essa nova 
caminhada seja robusta e com 
alto retorno.

Mais do que uma tendência, 
devido à transformação digital, 
a jornada digital pode garantir 
a sobrevivência de empresas 
por meio de uma infraestrutura 
digitalizada. Negócios que se 
adaptam a ela se mantêm alinha-
dos com as tendências do setor 
em que atuam. A longo prazo, 
a jornada digital cria ambientes 
mais inovadores, flexíveis e 
integrados. 

(*) - Publicitário de formação, 
empreendedor, especialista em 

inovação digital, é CEO da GO.K, 
consultoria que conduz a inovação 

digital em empresas nos seus 
diversos estágios, de startups à big 

companies (https://gok.digital/).

Cristiano Kanashiro (*)

temos essa experiência. Atualmente 
eu e meus sócios possuímos a parti-
cipação de aproximadamente 20% da 
rede e isso ajuda muito na tomada de 
decisões e direcionamento de ações 
estratégicas para a rede”.

Depois de conhecer e estudar a Lei 
de Franquias é importante elaborar 
um projeto de expansão sólido para 
compreender onde a marca poderá ser 
inserida, após isso, é necessário forma-
tar a operação da franquia, elaborar 
manuais, estabelecer a remuneração 
do franqueado e franqueador, taxas, 
royalities, etc e só assim começar o 
período de testes.

“Nosso negócio foi desenhado por 
quem viveu a operação e isso con-
tribuiu diretamente para o sucesso 
da marca. Nós conhecemos todos os 

passos, temos uma visão a longo prazo 
e conseguimos solucionar todos os 
possíveis problemas antes de replicar 
os modelos”, comenta Glaucio.

O Instituto Gourmet ingressou no 
franchising em 2017 e, desde então, 
segue em constante crescimento. Só 
no ano passado, comercializou 88 uni-
dades e obteve um faturamento de R$ 
45 milhões. Em 2020, a marca anunciou 
a sociedade com o Grupo SMZTO e já 
comercializou 125 unidades até o mo-
mento, com previsão de inaugurar mais 
20 unidades até janeiro de 2021. “Nossa 
meta é chegar a 300 unidades em até 
3 anos, atingindo todos os Estados 
Brasileiros e continuar transformando 
vidas em escala”, finaliza Fejoli. Fonte 
e mais informações: (https://instituto-
gourmet.com/).
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 24 de novembro de 20206

Rafael Martins (*) 

P rova disso é que esse canal de vendas registrou 
a maior alta da história, fechando o primeiro 
semestre de 2020 com crescimento de 47%, 

segundo a nova edição do Webshoppers, estudo sobre 
e-commerce do país elaborado semestralmente pela 
Ebit/Nielsen. 

E, para quem pensa que as vendas no e-commerce 
são aplicáveis exclusivamente ao mercado B2C, 
está deixando de atuar no canal que mais gera 
potenciais clientes. O mercado B2B também foi 
impactado por essa mudança de comportamento 
de consumo, que tornou os processos digitais em 
todas as pontas. Isso significa que a Black Friday, 
marcada para o próximo dia 27, passa a ser um 
evento que também pode ser amplamente explo-
rado nas transações B2B. 

Seja no mercado B2C ou no B2B, muitas empresas 
acabam perdendo a oportunidade de vender mais 
nessa data porque não fazem o planejamento correto, 
composto pelos departamentos comercial, de estru-
tura interna e atendimento. Então, para aproveitar 
essa temporada muito importante, especialmente 
agora, com um mundo mais digital, seguem algumas 
dicas para turbinar seu e-commerce e virar a mesa 
nas suas vendas! 

O ano de 2020 foi atípico, mas também trouxe muito aprendizado em diversos segmentos. Mesmo que o momento seja de mais cautela, 
grande parte das empresas se reinventaram a todo instante, sobretudo levando seus produtos e serviços para 

o comércio eletrônico em função do isolamento social. 

Pexels

1Defina um objetivo - durante a Black Friday, 
temos uma maior possibilidade de conquistar um 
cliente, pois o consumidor já conhece a data e procura 
as ofertas dos itens que deseja. Para ser assertivo na 
comunicação com o cliente, é importante definir qual 
vai ser o enfoque do negócio ao participar da data. 

Dentre as possibilidades, está a comercialização de 
produtos que tiveram pouca saída ao longo do ano 
ou ainda o lançamento de produtos e serviços. Aqui, 
a máxima é planejar o que vender e procurar opor-
tunidades dentro do próprio negócio. Lembre-se que 
produtos em estoque geram custos de armazenamento, 
talvez mais altos do que a aquisição de novos produtos. 
Então, é hora de fazer o estoque girar! 

2Preocupe-se com a logística - não basta 
apenas selecionar os produtos para vender, é preciso 
fazer com que os itens cheguem ao cliente sem avarias 
e em um prazo competitivo. Diante desse cenário, a 
estratégia logística é fundamental e deve passar tanto 
pelo estoque, fornecendo agilidade na separação e mo-
vimentação de produtos, como também pela entrega. 

Vale ressaltar que, nesse período, as vendas aumen-
tam em média 30% e, por isso, deve ser avaliado um 
parceiro logístico externo, caso o serviço interno não 
atenda o volume previsto. Um sistema de roteirização 
é outro aliado à data, já que proporciona entregas em 
menores tempo e custo possíveis. 

3Avalie a estrutura interna - assim como a logísti-
ca, o seu sistema de e-commerce deve suportar o volume 
de acessos esperado, que deve aumentar nesse período. 
Nesta estratégia, é importante contar com um parceiro 
tecnológico, que deve lhe fornecer um plano de ação, as-
sim como melhorias e soluções para retenção de clientes. 

4Fidelize clientes - já sabemos que o e-commerce 
é o canal de vendas que mais atrai novos consumidores. 
O grande desafio é mantê-los por meio de um bom 
atendimento e entrega no prazo. Feito isso, existe 
a possibilidade do consumidor se tornar um cliente. 
Depois, é só fidelizá-lo por meio de uma comunicação 
assertiva e vantagens. 

Fazer um planejamento para a Black Friday no e-
-commerce é imprescindível, pois estamos falando da 
principal data sazonal que existe nesse canal de vendas. 
Não se trata apenas de vender mais. A data também é 
uma oportunidade para converter consumidores em 
clientes e fortalecer sua marca no mercado. Planeje-se 
e faça uma boa campanha! 

(*) - É CEO do Grupo Máxima, líder em soluções de força de vendas e e-com-
merce, trade marketing e logística para a cadeia de abastecimento.
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Black Friday: 2020 
o ano eM que seu 
e-commerce PoDe ser 
caMPeão de vendas

coMércio eletrônico
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.
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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. 

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. 

Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua val-
endo o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda de 
validade da Medida Provisória 892, que pre-
via mudanças nestes procedimentos. A MP 

caducou no inicio de dezembro passado e, 
portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda não 
se deram conta desta mudança e podem in-
correr nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Ralf Germer (*)
 

Marcada para acontecer na última 
sexta-feira de novembro, a Black 
Friday 2020 deve ser a mais digital 
de todas

Para se ter uma ideia, de acordo com 
dados da Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico (ABComm), 

as vendas online devem crescer 77% em 
relação ao mesmo período do ano passado, 
atingindo R$ 6,9 bilhões. A explicação para 
o aumento tem a ver com a pandemia e a 
adesão a novos hábitos de consumo pelos 
brasileiros, que passaram a realizar compras 
em ambientes virtuais com mais frequência. 

Ainda nesse sentido, dados divulgados em 
entrevista pelo Google mostram que 19 das 
29 macrocategorias do varejo analisadas 
pela companhia entre os dias 26 de agosto 
e 22 de setembro, já registravam um volu-
me de buscas que supera a verificada na 
Black Friday 2019. Termos como “cupom” 
e “cashback”, por exemplo, apresentaram 
crescimento de 30% e 74%, respectiva-
mente. Além disso, os downloads de apli-
cativos de compras no Brasil tiveram um 
aumento de 100% durante a crise do novo 
Coronavírus, segundo a empresa americana 
AppsFlyer. 

Se os números indicam uma boa notícia 
para o varejo, é importante lembrarmos 
que junto com a temporada de promoções 
vem os golpes, que aumentam nessa época 

Junto com a temporada de promoções vem os golpes, 
que aumentam nessa época do ano.
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Golpes na Black Friday: 
todo ano a mesma coisa

a fazer uma transferência bancária com um 
desconto imperdível. 

Ainda é cedo para saber qual será a partici-
pação do Pix na Black Friday, já que a estreia 
do novo meio de pagamento é recente. Para os 
lojistas que pretendem oferecer o pagamento 
instantâneo na sua loja virtual, é importante 
conferir que todas as funcionalidades do 
site - especialmente no checkout - estejam 
amplamente testadas e 100% operacionais 
para garantir transações seguras. 

Um outro tipo de fraude que afeta o lojista, 
mas não o consumidor, é o sequestro de 
estoque, que ocorre quando o concorrente 
adquire uma grande quantidade de produtos 
da loja usando o boleto bancário, mas não 
efetua o pagamento. Como o comerciante 
é obrigado a reter a mercadoria até a data 
de vencimento da cobrança, o estoque se 
esgota rapidamente, forçando os consumi-
dores a buscar outra loja. Ou seja, no final 
das contas quem sofreu o golpe deixa de 
vender na data mais importante do varejo. 

Cuidado e atenção são sempre muito im-
portantes na hora de realizar uma compra 
online. Ainda assim, somos capazes de nos 
divertir e aproveitar a Black Friday. Inde-
pende de qual lado do balcão você está - se 
é do consumidor ou do lojista - saiba que 
ainda dá tempo de terminar 2020 com boas 
compras e boas vendas. É o que desejo a 
todos! 

(*) - É CEO e cofundador da PagBrasil, 
fintech brasileira líder no processamento de pagamentos 

para e-commerce ao redor do mundo.

do ano. Conforme um levantamento feito 
pela Konduto, antifraude para pagamentos 
online, do R$ 1,3 bilhão analisado pela em-
presa ao longo dos quatro principais dias de 
Black Friday no ano passado, mais de R$ 31 
milhões eram de origem fraudulenta. O que 
significa que a cada R$ 1 mil em pedidos, 
R$ 22,40 estavam relacionados às compras 
feitas por estelionatários. 

Todos os anos as fraudes se tornam mais 
criativas e nos surpreendem de alguma 
forma, com novas técnicas de phishing e 
engenharia social. Mas um tipo de crime mui-
to comum são as páginas de e-commerces 
falsas, onde o fraudador cria uma página de 
produto idêntica ao de um grande varejista, 
porém em outro domínio. Sem perceber a 

diferença e acreditando estar realizando a 
compra em uma loja confiável, o usuário 
faz o pedido e, em seguida, recebe no seu 
e-mail um boleto fraudado. É preciso ficar 
atento aos detalhes na hora de realizar um 
pagamento. 

Todo boleto emitido é registrado pelo 
banco emissor na Câmara Interbancária de 
Pagamentos (CIP), com dados do beneficiá-
rio e do pagador. Portanto, os consumidores 
têm que se certificar de que o nome do 
beneficiário e o CNPJ estão no nome da loja 
ou da processadora de pagamentos utilizada 
pelo e-commerce. Também é necessário 
evitar ao máximo “varejistas” com a inten-
ção de finalizar a compra em aplicativos de 
conversas, para tentar convencer o cliente 
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Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.brSão Paulo, terça-feira, 24 de novembro de 20208

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: MAThEuS DA SILVA CARnEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/04/1994, consultor de vendas, natural de Cubatão - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Manoel de Oliveira Carneiro Filho e de Maricélia Bezerra da 
Silva; A pretendente: ADRIAnA MARquES VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
23/07/1981, analista tributário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Elias Rodrigues Vieira e de Maria das Graças Pereira Marques.

O pretendente: LuCAS FILIPE DA COSTA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/09/1995, mecânico de refrigeração, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Reginaldo da Silva e de Edijane Maria da Costa Silva; A pre-
tendente: AnA PAuLA DA SILVA ALVES, brasileira, solteira, nascida aos 07/05/1993, 
recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Sebastião dos Reis Alves e de Maria Madalena da Silva.

O pretendente: AILTOn SEbASTIãO LOPES, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/04/1985, 
vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Sebastião Lopes; A pretendente: nILDA SOuzA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nas-
cida aos 21/04/1984, do lar, natural de Oliveira dos Brejinhos - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Honorato Luiz dos Santos e de Ana Rita Maciel de Souza.

O pretendente: JOSé DAnTAS DE MOuRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
08/03/1990, auxiliar de serviços gerais, natural de Monte Santo - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Joselito Ferreira de Moura e de Maria Zuilde Andrade Dantas; 
A pretendente: VALéRIA GuIMARãES, brasileira, divorciada, nascida aos 08/02/1991, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Maria de Lourdes Moura Guimarães.

O pretendente: LuCAS AFOnSO DE CARVALhO AuGuSTO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 08/12/1993, auxiliar de serviços gerais, natural de Jacareí - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Paulo Antonio Augusto e de Maria do Carmo 
Afonso de Carvalho; A pretendente: CALInE PInhEIRO TEIxEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 14/04/1991, auxiliar de serviços gerais, natural de Itabuna - BA, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Calixto Quinto Teixeira e de Telma Nascimento 
Pinheiro.

O pretendente: CLEbERSOn nASCIMEnTO VALEnTE, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 10/02/1979, eletricista de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de João Enes Valente e de Ana do Nascimento 
Valente; A pretendente: ELAInE APARECIDA LOPES, brasileira, solteira, nascida aos 
24/11/1976, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Rosana Lopes.

O pretendente: LOuRIVAL SILVA DE MIRAnDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/05/1975, motorista, natural de Macajuba - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Sabino Martins de Miranda e de Railda Maria da Silva; A pretendente: An-
GELA MARIA DA SILVA RAMOS, brasileira, solteira, nascida aos 19/11/1985, auxiliar 
de serviços gerais, natural de Lagoa dos Gatos - PE, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Edilson Ramos Fonseca e de Maria Severina da Silva.

O pretendente: MAnOEL LInO DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
25/09/1972, cozinheiro, natural de Buritirama - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Geminiano Lino dos Santos e de Tereza Rodrigues dos Santos; A 
pretendente: MARIA DE JESuS DA COSTA SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 
22/04/1975, confeiteira, natural de Parnaíba - PI, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Maria de Lourdes da Costa Sousa.

O pretendente: MOTOhIRO IIDA, japonês, divorciado, nascido aos 11/05/1962, empre-
sário, natural de Tokio, no Japão, residente e domiciliado em Jakarta, Indonésia, filho 
de Ryoichi Iida e de Kayoko Iida; A pretendente: LuCIEnE FLORInDA MARTInS, 
brasileira, solteira, nascida aos 08/05/1982, vendedora, natural de Mato Verde - MG, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Miguel Alves Martins e de Clemencia 
Florinda Martins.

O pretendente: MARCuS VInICIuS DA SILVA SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/01/1994, técnico de ar condicionado, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Eliane da Silva Soares; A pretendente: MARIA JACIELE 
SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 08/05/1993, manicure, natural de Águas 
Belas - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria José dos Santos.

O pretendente: RAFAEL JEAn SAnTOS OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 26/03/1991, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Geovani dos Santos Oliveira e de Clarice Souza Almeida; A preten-
dente: ORLânIA DOS SAnTOS SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 10/04/2001, 
estudante, natural de Mulungu do Morro - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Orlando Alves de Souza e de Luzia Arcanja dos Santos Souza.

O pretendente: bRunO SAnTAnA MATOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/01/1992, 
mecânico, natural de Salvador - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Manoel dos Santos Matos e de Maria Valdelice Santos Santana; A pretendente: bRu-
nA MAyARA ROChA LEITE, brasileira, solteira, nascida aos 11/03/1994, atendente, 
natural de Aracaju - SE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Leite 
de Andrade Filho e de Maria Sandra da Rocha.

O pretendente: CLébER LuIz SILVA DE ARAúJO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/10/1994, balconista, natural de Belém - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Luiz Gonzaga de Araújo e de Maria Evanilda da Silva; A pretendente: JEAnE 
RODRIGuES DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 26/11/1988, do lar, natural 
de Antas - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Evangelista dos 
Santos e de Elenilda Rodrigues dos Santos.

O pretendente: JAILSOn DA SILVA JuSTInO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/05/1995, auxiliar de pedreiro, natural de Guarabira - PB, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Severino Justino dos Santos e de Vera Lucia da Silva Justino; A 
pretendente: MARIA JESSICA RIbEIRO DA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 
20/10/1997, operadora de caixa, natural de Diamante - PB, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de José Jacelio Ribeiro e de Ana Cleide da Costa Ribeiro.

O pretendente: DIEGO bLuMER, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/09/1987, músico, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Anselmo 
Aparecido Blumer e de Eraclides Helena de Araujo Blumer; A pretendente: KALInE GOn-
çALVES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 16/08/1991, técnica em laboratório, 
natural de São Pedro do Piauí - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Francisco da Silva Carvalho e de Lindalva Gonçalves de Alencar Silva.

O pretendente: CARLOS hEnRIquE DA PuRIFICAçãO DE JESuS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 30/04/1986, vigilante, natural de Santo Amaro - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Edilson Santos de Jesus e de Cristina Gaspar da Purificação 
de Jesus; A pretendente: JEAnE MARIA DA SILVA LIMA, brasileira, solteira, nascida 
aos 13/02/1995, operadora de loja, natural de Maceió - AL, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Jorge Souza Lima e de Maria Cicera da Silva.

O pretendente: ADRIAnO MOISéS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/09/1981, 
professor de artes, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Moisés Juvencio da Silva e de Maria Augusta Ferreira da Silva; A pretendente: 
MIzRAI FRAnCIny DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 07/09/1996, pedagoga, 
natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Elias 
de Souza Silva e de Elizabete Francisco da Silva Souza.

O pretendente: CARLOS GIOVAnI SILVA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 23/06/1997, cabeleireiro, natural de Itaíba - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de José Nilton Silva dos Santos e de Luzinete Maria dos Santos; A pretendente: 
ELIzAnGELA RIbEIRO DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 17/07/1996, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Antonio Aragão Santos e de Rosangela Ribeiro Rodrigues.

O pretendente: AnTOnIO CARLOS COnCEIçãO PInTO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 31/01/1980, confeiteiro, natural de Dom Macedo Costa - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Pinto e de Ivone Conceição Pinto; A pretendente: ALES-
SAnDRA SObRAL SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 30/03/1988, professora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Natanael 
Floriano da Silva e de Edleuza Maria de Sobral Silva.

O pretendente: VAGnER PEREIRA DE SOuSA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/01/1987, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antonio Pereira de Sousa e de Custódia Margarida Fialho de 
Sousa; A pretendente: ELDA SAnTOS DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida 
aos 27/01/1984, de serviços domésticos, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Manoel Santos da Silva e de Maria Celeste 
Silva Nascimento Silva.

O pretendente: GAbRIEL GIOVAnnI FELIx, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/10/1994, 
controlador de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Carlos Giovanni Felix e de Doralice dos Reis Dimas Felix; A pretendente: 
LuAnA DE LIMA PEREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 02/01/1994, operadora de 
telemarketing, natural de Recife - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Avelino Cardoso Pereira Neto e de Maria do Carmo de Lima.

O pretendente: MAICOn VEníCIOS LOPES RODRIGuES, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 01/03/1988, empresário, natural de Itapetininga - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Heli Calisa Lopes Rodrigues; A pretendente: JuLIAnA RODRIGuES 
TOLEDO, brasileira, solteira, nascida aos 14/11/1988, analista de recursos humanos, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marcelo 
Firmino Toledo e de Maria Elizabete Rodrigues Araujo Toledo.

O pretendente: AnACLEuTOn DOS SAnTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/09/1991, garçom, natural de Esperantinópolis - MA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Anacleto Alves da Silva e de Sirlene dos Santos Silva; A pretendente: 
DAnIELE DO nASCIMEnTO ARAúJO, brasileira, solteira, nascida aos 16/03/1999, de 
serviços domésticos, natural de Pedreiras - MA, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, filha de Francisco Xavier Araújo e de Josimeire Leitão do Nascimento.

O pretendente: ISMAEL DE SOuSA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 16/05/1990, 
vendedor, natural de São José do Piauí - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Antonia de Sousa Borges; A pretendente: REnATA SOuzA FERREIRA DA 
SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 08/04/1987, do lar, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Milton Ferreira da Silva e de Maria 
do Carmo de Souza.

O pretendente: GuSTAVO DE SOuzA RODRIGuES, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 17/03/1993, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Julio da Silva Rodrigues e de Rocilene da Silva Souza; A 
pretendente: CECILIA CARREIRO DO nASCIMEnTO, brasileira, divorciada, nas-
cida aos 28/12/1989, de serviços domésticos, natural de Alto Bonito - PI, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Bandeira do Nascimento e de Lucia 
de Melo Carreiro do Nascimento.

O pretendente: MARCIOnILO DA SILVA CALADO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/10/1998, encanador hidráulico, natural de Canhotinho - PE, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de José Marcionilo Calado e de Joseana Maria da Silva; A preten-
dente: REbECA FERnAnDES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 03/05/2001, 
estudante, natural de Canhotinho - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de José Rosildo da Silva e de Maria José Fernandes da Rocha.

O pretendente: RODRIGO DE JESuS PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/01/1996, operador de caixa, natural de Itagibá - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Irenio Barbosa Pereira e de Marileide Jovelina de Jesus; A pretendente: 
bREnDA SOuTO GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 23/04/1996, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Adair 
Campos Gomes e de Uilia Marta Souto.

O pretendente: AnDRé VInICIuS InACIO ROSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/05/1992, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Jose Feliciano Rosa e de Regina D' Arc Inacio; A pretendente: KAROLInE DA 
CRuz, brasileira, solteira, nascida aos 03/05/1999, manicure, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Creuza Aparecida Cruz Gonçalves.

O pretendente: ALMIR MARTInhO PEREIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
04/02/1974, engenheiro civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Antonio Martinho Pereira e de Irail Martinho Pereira; A pretendente: 
ERIKA GOnçALVES, brasileira, solteira, nascida aos 26/01/1973, diretora escolar, 
natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Angelo Gonçalves e de Miriam Aparecida Paino Gonçalves.

O pretendente: CAMILO MAChADO FRAnCISCO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/09/1985, técnico de redes, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Alecio Benetti Francisco e de Maria Jose Donizete Machado 
Francisco; A pretendente: ALESSAnDRA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
04/11/1977, analista financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de João Adelino de Oliveira e de Aparecida Izilda Machado de Oliveira.

O pretendente: JuAn FRAnCISCO RODRIGuES DE SOuSA, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 12/06/1992, auxiliar administrativo, natural de João Pessoa - PB, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Francisco Cassiano de Souza e de Joana Dark 
Rodrigues de Sousa; A pretendente: ALInE PEREIRA DA SILVA MIRAnDA, brasileira, 
solteira, nascida aos 06/07/1988, atendente de SAC, natural de Rio de Janeiro - RJ, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Aureliano dos Santos Miranda e de 
Lisete Pereira da Silva.

O pretendente: JOSé CARLOS PIRôPO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 28/09/1982, pedreiro, natural de Itacaré - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Noel Paulo Pirôpo e de Maria Edna Arcanja dos Santos; A pretendente: 
AnA ChRISTInA bORGES E SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 22/07/1975, 
atendente, natural de Curvelo - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
José Maria de Oliveira e Silva e de Maria Edna Borges e Silva.

O pretendente: PAuLO hAnSELLE VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08/11/1991, 
técnico administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de Paulo Edson Vieira e de Maria Aparecida Fleckenstein Vieira; A pretendente: 
ERIKA SILVA DA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 05/07/1988, monitora de 
transporte escolar, natural de Parnaíba - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Raimundo Nonato Lopes da Costa e de Assunção de Maria Silva da Costa.

O pretendente: JOSE RObERTO FERREIRA SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 23/04/1980, estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Jose da Luz Santos e de Regina Brasilina Ferreira; A pretendente: 
MARIA EDEILzA DA COnCEIçãO, brasileira, divorciada, nascida aos 15/10/1992, 
auxiliar assistêncial, natural de Valença - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Maria Ovidia da Conceição.

O pretendente: DIEGO MARTInS nOGuEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/04/1989, chefe de cozinha, natural de Mauá - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Otaíde Nogueira da Silva e de Rosilda Martins Nogueira; A pretendente: 
LIDIAnE APARECIDA DA SILVA DIAS, brasileira, solteira, nascida aos 29/09/1988, 
estudante, natural de Olinda - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Tabajara do Nascimento Dias e de Maria Aparecida da Silva Dias.

O pretendente: AnTOnIO MARIO PEREIRA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 14/02/1952, aposentado, natural de Muritiba - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Ana Pereira dos Santos; A pretendente: nEIDE MEnDES, brasileira, solteira, 
nascida aos 26/01/1958, aposentada, natural de Santa Cruz do Rio Pardo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sebastião Mendes e de Julia de Oliveira Mendes.

O pretendente: ADELInO SAnTOS SOuSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/08/1978, 
gesseiro, natural de Campina Grande - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de José Gaudêncio Pereira de Sousa e de Maria do Carmo Santos Sousa; A pre-
tendente: LuCéLIA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 20/04/1981, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Wilson 
Jose da Silva e de Maria Lucineide de Silva.

O pretendente: MARCELO JOSé DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/02/1979, 
segurança, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Mário José da Silva e de Maria José Batista da Silva; A pretendente: DOMInGAS 
nunES SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 10/02/1985, vendedora, natural de 
Barras - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Simão Pereira de 
Sousa e de Maria de Ambrosina Nunes Sousa.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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 DE SOuzA MOREIRA bASTOS, profissão: orientador de visitan-
tes, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 03/10/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Agenario Moreira Bastos 
e de Sandra Lucia de Souza. A pretendente: TALITA CORREIA SAnTAnA, profissão: 
orientadora de visitantes, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-
nascimento: 20/05/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Nílton Santana e de Maria Nilza Rocha Correia Santana.

O pretendente: ELIAS DOS SAnTOS SILVA, profissão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 20/04/2002, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lecivaldo de Souza Silva e de Isabel 
Cristina dos Santos Souza. A pretendente: EMILy RIbEIRO SAnTOS SILVA, profissão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nasci-
mento: 14/08/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Cleiton da Silva e de Ivanilde Ribeiro Santos Silva.

O pretendente: EDMILSOn RAMOS nOVAIS, profissão: balconista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: em Palmas de Monte Alto, BA, data-nascimento: 09/06/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Davi Novais da Silva e de 
Luzia Cardoso Ramos. A pretendente: IVAnETE PEREIRA ROChA, profissão: esteticista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Encruzilhada, BA, data-nascimento: 13/06/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gentil Santos Rocha e de 
Izabete Pereira Rocha.

O pretendente: AILTOn COSTA DE SAnTAnA FILhO, profissão: padeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Castro Alves, BA, data-nascimento: 10/09/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Costa de Santana e de Jussara 
Bispo de Santana. A pretendente: KEThLEn SOuzA GuIMARãES, profissão: empregada 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, 
data-nascimento: 20/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcio Luiz Guimarães e de Rosangela Moreira de Souza.

O pretendente: RObSOn MELO DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 07/09/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmundo Soares da Silva e de Raidalva Adelita de 
Melo Silva. A pretendente: DAnIELE FERREIRA MAnTOAnI, profissão: jovem apren-
diz, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/10/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos da Silva Mantoani 
e de Neusa Ferreira dos Santos Mantoani.

O pretendente: JOãO FERREIRA GuIMARãES, profissão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: em IV Centenário, PR, data-nascimento: 08/03/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Ferreira Guimarães e de 
Julita Carmo Serra Guimarães. A pretendente: MAuRA RAquEL DA SILVA MAChADO, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: em São Luis, 
MA, data-nascimento: 25/10/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Raimundo Nonato Machado e de Marinalva Cipriana da Silva Machado.

O pretendente: WELLInGTOn DOS SAnTOS, profissão: microeempreendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São João da Boa Vista, SP, data-nascimento: 13/08/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adenalto Alfredo dos Santos 
e de Neidi Francisco. A pretendente: AnA CAROLInA DE SOuSA LIMA ARAúJO, pro-
fissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Teresina, PI, data-nascimento: 
20/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Antonio 
Araújo e de Vera Lúcia de Sousa Lima.

O pretendente: bELMIRO VERISSIMO FILhO, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/05/1947, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Belmiro Verissimo e de Antonia 
Benedita Verissimo. A pretendente: SAnDRA FOnTES DE ARAúJO, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Itabuna, BA, data-nascimento: 05/02/1962, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Correia de Araújo e 
de Dinalva Fontes Prado.

O pretendente: LuIz bISPO DOS SAnTOS FILhO, profissão: jardineiro de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 13/07/1985, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Bispo dos Santos e de Elza 
Campos dos Santos. A pretendente: JEnnIFER ALICE DE OLIVEIRA SILVA, profissão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, 
SP, data-nascimento: 30/08/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Silva e de Tereza Cristina de Oliveira Silva.

O pretendente: KAIquE bARbOSA ALVES, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Francisco Morato, SP, data-nascimento: 
22/10/1993, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eurico 
Mateus Alves e de Maria Heliane Bezerra Barbosa. A pretendente: nAThÁLIA 
FERREIRA DA SILVA, profissão: empregada doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 17/07/1994, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Natalicio Francisco da Silva e de 
Cosma Ferreira da Silva.

O pretendente: JORGE DA SILVA SOuzA, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Brasilândia, SP, data-nascimento: 23/11/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildasio Amorim de Souza e de Ma-
rialda da Silva Souza. A pretendente: LuAnA GOnçALVES CAMILO, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 
15/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lodir Camilo 
e de Maria Isabel Gonçalves.

O pretendente: FRAnCISCO CARLOS bARRETO RICARTE, profissão: soldador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Umarizal, RN, data-nascimento: 01/04/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Ricarte e de 
Julianete Barreto. A pretendente: LuCIA nASCIMEnTO, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 
17/11/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo 
de Souza Nascimento e de Francisca Camargo.

O pretendente: JORGE MESSIAS SIquEIRA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Carapicuíba, SP, data-nascimento: 13/12/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Claudio Siqueira e de Rosangela 
Ferreira Messias. A pretendente: TATIAnE DOS SAnTOS, profissão: segurança, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Jaboatão, PE, data-nascimento: 05/11/1983, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Altino Emilio dos Santos Filho e de 
Ednalda Maria da Silva.

O pretendente: APARECIDO AnTOnIO DE CATEGERO FELIPE, profissão: cuidador 
de idosos, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
17/11/1962, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Alonso 
de Felipe e de Nadir de Jesus Almeida Felipe. A pretendente: ROSE APARECIDA 
bARbOSA, profissão: recepcionista, estado civil: viúva, naturalidade: em Caieiras, SP, 
data-nascimento: 10/06/1962, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Orlando Zeferino Barbosa e de Palmira Zeferino Barbosa.

O pretendente: JOSé CRISTOVãO DE JESuS SAnTAnA, profissão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Paratinga, BA, data-nascimento: 01/08/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Alves Santana e de Edite 
Madalena de Santana. A pretendente: CLAuDIA DA COnCEIçãO SILVA, profissão: 
auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde, 
SP, data-nascimento: 16/12/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Maria da Conceição Andrade.

O pretendente: bRunO LEOnARDO bATISTA bORGES, profissão: administrador 
de empresas, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
21/10/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Borges 
e de Maria de Fatima Batista Borges. A pretendente: JéSSICA RAyAnE GOMES, pro-
fissão: administradora de empresas, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, 
data-nascimento: 23/02/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Genival Joaquim Gomes e de Maria Jose Isidio Gomes.

O pretendente: RAPhAEL DE MELO FEITOzA, profissão: militar aeronáutico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 21/08/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cirço Alves Feitoza e de 
Eliude Teixeira de Melo Feitoza. A pretendente: MARIA PAuLA GuIMARãES SIMIOnI, 
profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Pariquera-Açu, SP, data-
nascimento: 01/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Romualdo Simioni e de Renata Guimarães.

O pretendente: JOSE CLEbSOn DA SILVA, profissão: ajudante de impressão, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 24/02/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Marinho da Silva e de 
Maria Lucia Marinho Silva. A pretendente: ThAIRAnE bRAnDãO SILVA, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nas-
cimento: 16/01/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Lazaro Rodrigues da Silva e de Nazare Batista Brandão.

O pretendente: WESLLEy PEREIRA FERREIRA, profissão: vendedor técnico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 21/07/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sérgio Benedito Ferreira 
e de Eliete Ramos Pereira Ferreira. A pretendente: ThAynÁ FERnAnDA ROChA 
VICEnTE, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Penápolis, SP, data-nascimento: 24/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Jacson Souza dos Reis Filho e de Rosana Aparecida 
Rocha Vicente.

O pretendente: bEnJAMIM DE OLIVEIRA, profissão: porteiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Cajati, SP, data-nascimento: 20/12/1973, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosa de Oliveira. A pretendente: VAnESSA APARECIDA 
DA SILVA, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
SP, data-nascimento: 04/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Gloria Maria da Silva.

O pretendente: JOSé PEREIRA SOARES, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São João do Paraíso, MG, data-nascimento: 28/12/1965, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Tiago Pereira Soares e de Barbara de 
Sousa Viana. A pretendente: MARIA DAS nEVES PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Monteiro, PB, data-nascimento: 04/05/1960, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Pereira dos Santos e 
de Helena Monteiro Teles.
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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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: JARDEL DOS SAnTOS COSTA, profissão: fiscal de caixa, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Botuporã - BA, data-nascimento: 24/07/2000, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Joaquim de Jesus Costa e de Eleni Terezinha dos 
Santos. O pretendente: uDIEnIO bEnTO DE OLIVEIRA, profissão: administrador, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Acopiara - CE, data-nascimento: 22/05/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Iranir Bento de Oliveira. R$ 13,45

O pretendente: GLAuCO hIROAKI TSuKAMOTO, profissão: administrador de em-
presas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nasci-
mento: 07/09/1989, residente e domiciliado no 2º Subdistrito Rudge Ramos, em São 
Bernardo do Campo - SP, filho de Yoshihiro Tsukamoto e de Julia Mamoko Suzuke 
Tsukamoto. A pretendente: SAbRInA hyun hEE LEE, profissão: administradora 
de empresas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Tai Rim Lee e de 
Myung Sook Kim Lee. R$ 13,45

O pretendente: IVO VIEIRA DOS SAnTOS, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mangueirinha - PR, data-nascimento: 29/07/1967, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Ari Fonseca dos Santos e de Maria Aparecida Vieira 
dos Santos. A pretendente: CRISTIAnE LOPES FERREIRA DO nASCIMEnTO, profis-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
25/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Antonio Ferreira do 
Nascimento e de Maria Vanda Lopes. R$ 13,45

O convivente: RICARDO DE bARROS CARVALhO, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/11/1958, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Nabuco de Carvalho e de Norma de Barros 
Carvalho. A convivente: AnTOnIA MARIA PEDROSA DE MELO, profissão: advoga-
da, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória de Santo Antão - PE, data-nascimento: 
29/03/1957, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Pedrosa de 
Melo e de Maria Otavia Gouveia de Melo. R$ 13,45
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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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ELYSON OLIVEIRA MOURA, profissão: aux. geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/2001, residente e domiciliado em 
Itapeva, MG, filho de Edson da Silva Moura e de Fabiana Paula de Carvalho Oliveira 
Moura. A pretendente: INGRID SANTANA NEVES, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/2001, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Robson Neves e de Rita de Cássia Alves de 
Santana Neves.

O pretendente: ADEMIR DELLATORRE, profissão: vendedor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 30/03/1964, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Felicio Dellatorre e de Therezinha 
Risso Dellatorre. A pretendente: ENIA SANTANA CRUZ, profissão: consultora de 
beleza, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/04/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jaime Pereira Cruz e de Maria da 
Penha Santana Cruz.

O pretendente: ADILSON ANTONIO DE SOUZA, profissão: serralheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Jose, PR, data-nascimento: 20/11/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Diogo Antonio de Souza e de Rosalina da Silva. 
A pretendente: WALDILENE MARIA OLIVEIRA BEZERRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 05/09/1969, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdemir Mariano Bezerra e de Sebastiana 
Oliveira Bezerra.

O pretendente: DIEGO DELFINO DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luis Carlos Santos e de Ana Maria Barra Nova 
Delfino. A pretendente: JOICE GUIMARÃES BRITO, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adalto Vitor de Brito e de Sirleide Guimarães de 
Souza Brito.

O pretendente: MAURÍCIO GONÇALVES RAMOS DE OLIVEIRA, profissão: gráfico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio de Oliveira e de 
Maria Santana Gonçalves Ramos de Oliveira. A pretendente: BRUNA SORIANO 
GRANDE, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 06/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Celso 
Antonio Grande e de Vanderly Regina Soriano Grande.

O pretendente: VINICIUS NAGY CIRILLO, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Luiz Claudio Cirillo e de Elaine Cristina Nagy Cirillo. A 
pretendente: DAIANE MARQUES CRUZ, profissão: analista de ouvidoria, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis Medeiros da Cruz e de Ana 
Amelia Marques Medeiros.

O pretendente: AYRON CEZAR DE ASSIS RIBEIRO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/03/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Elias Ribeiro da Silva e de Adinalva de Assis 
Rocha. A pretendente: CAMILA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mozaniel Carvalho de Oliveira e de 
Magali da Penha Silva.

O levantamento com 455 
profissionais dos seg-
mentos de educação, 

governo, varejo, saúde, trans-
porte, hotéis, estádios e go-
verno mostrou que, passada a 
crise da Covid-19, os clientes 
finais estariam mais dispostos a 
explorar soluções baseadas em 
IP (58%), e haveria aceleração 
na receptividade à Inteligência 
Artificial (45%).  

A pesquisa ainda aponta que, 
apesar das restrições, 70% dos 
integradores permaneceram na 
linha de frente, atendendo aos 
usuários finais que buscavam so-
luções de monitoramento remo-
to que diminuem a necessidade 
de contato físico (49%); controle 
de acesso remoto (49%), análise 
inteligente de multidões (35%); 
e soluções de mapeamento tér-
mico para áreas com alto fluxo 
de pessoas (32%). 

“Nosso estudo revelou a 
agilidade na adaptação dos 
profissionais da indústria, bem 
como a flexibilidade das solu-
ções IP e a consistência de todo 
o ecossistema de parceiros da 
Axis. Consequentemente, isso 

As maiores preocupações foram a recuperação econômica (67%) 
e a gestão da cadeia de suprimentos (49%).
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O pretendente: EDVALDO JOSÉ CÂNDIDO, profissão: autônomo, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Ferradas-Itabuna, BA, data-nascimento: 28/06/1956, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agenor José Cândido e de Judith Maria da Silva. 
A pretendente: LILIANI OLIVEIRA DA SILVA, profissão: diarista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: 2º Subd. Santo André - Utinga, SP, data-nascimento: 17/07/1976, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Livalte Salomão da Silva e de Helena Maria 
Oliveira da Silva.

O pretendente: AUDALIO JUSTINO DA SILVA, profissão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Anadia, AL, data-nascimento: 28/07/1938, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Justino da Silva e de Jasmelina Maria da Silva. A 
pretendente: VERA LUCIA MARTINS DOS REIS, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nascimento: 07/07/1954, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Geraldo Ferreira dos Reis e de Maria 
Antunes dos Reis.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

 Distrito - Guaianases 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARCOS REINALDO LESSA, profissão: pintor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 15/12/1975, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Teresinha de Jesus Varela Lessa. A pretendente: 
HILDA MARIA DE FREITAS, profissão: aposentada, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/05/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Dominicio Adriano de Freitas e de Maria Rodrigues de Freitas.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: CARLOS WILLIAM SOUZA, nascido em Morungaba, SP, no dia 
(21/02/1984), profissão bancário, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Carlos de Souza e de Maria Cristina de Sou-
za. A pretendente: YOON JUNG OH, nascida em Seoul, República da Coreia, no dia 
(18/04/1982), profissão enfermeira, estado civil solteira, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Soon Hong Oh e de Myung Ja Kim.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Pesquisa revela impacto da 
Covid-19 na indústria de segurança
Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e divulgada pela Axis Communications revela como empresas 
que instalam sistemas de segurança e seus clientes estão respondendo ao impacto da pandemia

em geral (57%), as questões 
de recursos humanos (43%), 
a capacidade de funcionar 
remotamente (42%), o custo 
de propriedade a longo prazo 
e investimentos de curto prazo 
(25%), o retorno de curto prazo 
sobre o investimento (21%) 
e também a cibersegurança 
(19%) - uma vez que há cada 
vez mais dispositivos conecta-
dos em rede.

O estudo ainda mostrou que, 
para enfrentar os desafios da 
Covid-19 e oferecer suporte a 
novas operações de negócios 
remotas, 28% dos líderes de ne-
gócios de segurança disseram 
ter investido na transformação 
digital de fluxos de trabalho. 
Para Fredrik Nilsson, os re-
sultados demonstraram que, 
embora ainda haja incerteza 
sobre a evolução dos negócios, a 
abordagem estratégica de ado-
ção e integração de tecnologia 
foi e será fundamental para a 
consolidação da indústria de 
segurança no pós-pandemia.

Fonte e mais informações: 
(http://www.axis-communica-
tions.com/us-en/covid-paper).

desperta o interesse e a maior 
aceitação do potencial de solu-
ções integradas que resolvam 
demandas de segurança a longo 
prazo, aprimorem as operações 
de negócios e atendam medidas 
de saúde e segurança”, comenta 
Fredrik Nilsson, vice-presiden-
te para as Américas da Axis 
Communications. 

Contudo, a pandemia também 
impôs desafios. Para integrado-
res, as maiores preocupações 

foram a recuperação econômica 
em geral (67%), a gestão da 
cadeia de suprimentos (49%), 
a perda de clientes (37%) e a 
mudança dos modelos de ne-
gócios (30%). Ainda, 53% dos 
empreendedores declararam 
uma diminuição de contratos 
durante a crise da Covid-19.

Já para os clientes, os profis-
sionais da segurança atestaram 
que as principais preocupações 
foram a recuperação econômica 

Selma Migliori (*)     

A dinâmica de contaminação 
da Covid-19 obrigou o mundo 
inteiro a prestar atenção nas 
superfícies de contato. 

Com a pandemia, disposi-
tivos touchscreen ou de re-
conhecimento biométrico de 
uso comum perderam espaço 
para soluções touchless - que 
não exigem o toque. De acor-
do com a ABI Research, as 
receitas globais de dispositivos 
biométricos devem cair 22% 
em 2020, cerca de 1,8 bilhões 
de dólares. 

Ao mesmo tempo, o inves-
timento em reconhecimento 
facial e videomonitoramento 
integrados a controle de 
acesso foram impulsionados 
durante esse período. No Bra-
sil, o levantamento realizado 
pela Associação Brasileira das 
Empresas de Sistemas Eletrô-
nicos de Segurança (Abese) 
reforçou essa tendência. 

O estudo identificou que 
a necessidade de evitar as 
interações sociais dentro de 
condomínios residenciais 
e empresas impactaram a 
procura por soluções inteli-
gentes que atuam de maneira 
autônoma, como as Câmeras 
de Reconhecimento Facial. 
Estes recursos não são novi-
dade, mas ganharam um novo 
potencial de relevância a partir 
das novas necessidades.

A questão é que a pandemia 
acelerou uma tendência que já 
estava no radar dos gigantes 
da tecnologia. Por exemplo, 
os assistentes virtuais por voz 
- como Alexa e Google Home - 
são destaques nesse sentido. 

O importante é perceber que 
segurança eletrônica não está 
alheia às novas demandas 
sociais e, por isso, também as 
fabricantes do setor devem au-
mentar o portfólio de soluções 
touchless daqui para frente.

É importante ressaltar que o 
impacto social do Coronavírus 
não decretou o fim da biome-
tria ou semelhantes, apenas 
explicitou os limites desta 
tecnologia. Talvez, os disposi-
tivos que exigem contato físico 
não sejam a melhor opção 
para ambientes com grande 
circulação de pessoas - como 
empresas, shoppings centers 
e condomínios. 

A boa notícia é que para 
esses cenários a segurança 
eletrônica já oferece soluções 
de reconhecimento facial 
que se integram aos siste-
mas de controle de acesso e 
videomonitoramento. Ainda 
não é possível responder se 
o futuro será completamen-
te touchless, mas é fato o 
investimento crescente de 
fabricantes e desenvolvedores 
neste conceito. 

Para a Segurança Eletrônica 
prevemos a oportunidade de 
integrar novos parâmetros 
de proteção com uma expe-
riência muito mais agradável 
e até mesmo higiênica ao 
usuário-final. Nesse sentido, 
as tecnologias incorporadas 
durante a pandemia não serão 
descartadas, elas formam o 
legado disruptivo para a so-
ciedade pós-pandemia.

(*) - É presidente da ABESE - 
Associação Brasileira das Empresas 

de Sistemas Eletrônicos 
de Segurança.

O futuro será touchless? 
O impacto da pandemia 
na Segurança Eletrônica

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: VICTOR RIPARDO CORDEIRO, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Suzano - SP (Registrado Distrito - Guaianases), no dia (23/11/1995), estado civil solteiro, 
profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Fabiano das Neves Cordeiro e de Maria Sheila Vieira Ripardo Cordeiro. A pretendente: 
EVELYN BEZERRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Itaim 
Paulista - SP, no dia (16/08/1996), estado civil solteira, profissão estudante, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Arnaldo José De Oliveira Santos 
e de Maria Iolanda Bezerra Ramalho Santos.

O pretendente: LUCCA DE LIMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (18/12/1997), estado civil solteiro, profissão 
vendedor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Silvana de 
Lima Santos. A pretendente: GRAZIELE NEVES GOMES DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/12/1996),  estado civil solteira, 
profissão bancária, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Manoel Messias Gomes da Silva e de Maria das Graças Neves Gomes.

O pretendente: BERNARD ROBERT BLANCHARD, de nacionalidade francesa, nascido 
na França, no dia (26/04/1955), estado civil solteiro, profissão aposentado, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Désiré Adolphe Blanchard e de 
Angéle Hélene Le Priol. O pretendente: JOSÉ MIGUEL TOMAZEVIC, de nacionalidade 
brasileira, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (20/01/1965), estado civil solteiro, 
profissão professor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Roberto Serra Tomazevic e de Marlene Santos Tomazevic.

O pretendente: MARCOS DE GOES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (24/03/1981), estado civil solteiro, profissão eletricista, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Esequiel Barbosa Neto e de Marlene 
de Goes Barbosa. A pretendente: TABATA CRISTINA DA SILVA GOMES, de nacionalidade 
brasileira, nascida em Suzano - SP (Registrada Distrito - Itaim Paulista), no dia (27/05/1989), 
estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Luis Wagner da Silva Gomes e de Claudia Cristina Fernandes.

O pretendente: ANDERSON FERNANDES DE JESUS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (01/04/1984), estado civil solteiro, profissão autor, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Hildete Viana de Jesus. A pretendente: 
ANA NERES LINO DE LACERDA, de nacionalidade brasileira, nascida em Canarana - BA, no 
dia (07/12/1980), estado civil divorciada, profissão enfermeira auditora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Lino Paz e de Rita Renany de Lacerda Paz.

O pretendente: LUCIEL OLIVEIRA SACRAMENTO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Cruz das Almas - BA, no dia (26/11/1976), estado civil solteiro, profissão ferroviário, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Agnelo Sampaio Sa-
cramento e de Maria Oliveira Sacramento. A pretendente: CAMILA RIBEIRO ROCHA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no dia (21/09/1993), 
estado civil solteira, profissão consultora de beleza, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Manuel Campos Rocha e de Suzete Ribeiro da Silva Rocha.

O pretendente: UELCIVON OLIVEIRA RIOS, de nacionalidade brasileira, nascido em Jaco-
bina - BA (Registrado. Distrito Sede do município de Serrolândia - BA), no dia (28/07/1978), 
estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Ezio do Carmo Rios e de Catarina Maria de Oliveira. A pretendente: 
GLAUCIA RIOS GOMES, de nacionalidade brasileira, nascida em Várzea do Poço - BA, no 
dia (23/07/1987), estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Godofrêdo Moreira Gomes e de Adelia Rios Gomes.

O pretendente: WENDEL BRUNO MONTEIRO GALVÃO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Teresina - PI, no dia (04/01/1991), estado civil solteiro, profissão separador, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonia Monteiro Galvão. A pretendente: 
ANTONIA VIEIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, nascida em Castelo do Piauí - PI, 
no dia (05/12/1997), estado civil solteira, profissão estudante, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco de Assis Oliveira e de Maria do Desterro Vieira da Silva.

O pretendente: ANDERSON APARECIDO CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (22/03/1976), estado civil divorciado, profissão policial 
militar, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arlindo Ribeiro 
Carvalho e de Josefa Nogueira Carvalho. A pretendente: VANESSA RAMALHO COSTA, 
de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (26/08/1986), 
estado civil solteira, profissão cabeleireira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Evaristo Alves Costa e de Ana Marlene Ramalho.

O pretendente: NIVALDO NUNES DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Rolândia - PR, no dia (30/04/1975), estado civil viúvo, profissão motorista, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Domingos Nunes de Assis e 
de Elisabeth Dionisio de Assis. A pretendente: ANDRÉIA ORTÃO DA SILVA, de nacio-
nalidade brasileira, nascida em Rolândia - PR, no dia (07/11/1977), estado civil solteira, 
profissão professora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Adonias Alves da Silva e de Mauricia Maria dos Santos Ortão.

O pretendente: DANILO HENRIQUE SALES, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Santo Amaro - SP, no dia (12/11/1987), estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
logística, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rosangela 
Aparecida Sales. A pretendente: JOSINEIA TEODORO, de nacionalidade brasileira, nasci-
da em Presidente Venceslau - SP (Registrada em Bataguassu - MT), no dia (01/07/1974), 
estado civil divorciada, profissão recepcionista, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Jose Teodoro e de Geni Cesar Teodoro.

Eduardo Córdova (*) 

O varejo brasileiro aos poucos está 
dando sinais de recuperação, depois do 
fechamento das lojas físicas por causa da 
pandemia do coronavírus. 

Por outro lado, as incertezas provocadas 
em torno da economia e a mudança do 
comportamento de compra das pessoas 
fizeram com que muitos negócios modifi-
cassem suas estratégias e apostassem em 
ações mais no ambiente digital. 

O impacto que tivemos no setor foi 
assustador, de acordo com o IBGE, em 
junho as vendas apresentaram um avanço 
de 8% em comparação com o mês anterior. 

Segundo a pesquisa realizada pela Reu-
ters, agência de notícias britânica, foi o 
segundo mês consecutivo de alta após o 
recorde de 14,4% no aumento nas vendas 
em maio, ficando acima da expectativa, 
com avanço de 5,4%. Esses dados mostram 
uma retomada nas vendas no varejo, porém 
está longe do que as marcas esperavam. 

Para que nos próximos dois meses seja 
possível fechar o ano pelo menos próximo 
da meta estipulada, a transformação digital 
e o investimento em ferramentas tecno-
lógicas se faz necessário. Isso porque as 
mídias online hoje são os principais canais 
utilizados pelos consumidores para fazer 

pesquisas e procurar por produtos que 
queiram adquirir. 

Costumo dizer sempre que as marcas 
que buscarem por essa digitalização pre-
cisarão investir em soluções omnichannel, 
já que essa estratégia é responsável por 
integrar a comunicação das lojas físicas 
nos diversos canais que os consumidores 
estão presentes. Além disso, é cada vez 
maior o número de pessoas que busca por 
ter experiências e jornadas de compras 
satisfatórias, independente dos canais. 

Portanto, se bem trabalhadas, as redes 
sociais podem resultar em maior procura, 
aumento das vendas também aos varejistas 
e uma abrangência ainda maior. Se apro-
fundar no Omnichannel fará a diferença 
no processo de compra, na construção do 
relacionamento com os usuários e também 
para entender os interesses de seu cliente 
em cada ponto de contato - loja física, 
loja online, redes sociais e SAC. A partir 
disso, o próximo passo está na criação de 
estratégias para garantir efetividade na 
fidelização. 

Já que segundo uma pesquisa realizada 
pela Riverbed Retail Digital Trends, empre-
sa que estuda insights e perspectivas dos 
consumidores em relação à experiência do 
varejo digital, com três mil consumidores 
nos Estados Unidos, Austrália e Alemanha, 

a maioria dos entrevistados (89%) está 
de acordo que ter uma experiência de 
compra digital positiva é tão importante 
para sua fidelidade a um varejista quanto 
seus preços. 

Ou seja, os varejistas em geral têm todas 
as ferramentas necessárias para oferecer 
experiências únicas aos seus clientes e as-
sim se manterem competitivos no mercado 
e quem sabe poder oferecer experiências 
de compra também no digital. Porém é 
preciso de fato entender a essência e o 
valor que de cada comunicação para que 
seja feita uma multicanalidade eficaz no 
mercado. 

Vejo varejistas que ainda lutam (e muito) 
para fornecer experiências consistentes 
por meio do omnichannel. Porém, como 
vimos aqui, não é preciso muito e nem um 
alto investimento para oferecer um bom 
atendimento. Portanto, redobre a atenção 
a todos os pontos da operação para ofe-
recer o melhor atendimento ao cliente e 
assim ficar cada vez mais em evidência. 

Se você, empreendedor deseja se desta-
car entenda que o futuro do varejo está no 
omnichannel e na relação e proximidade 
com o consumidor. Pense nisso! 

(*) - É CEO do market4u, maior rede de mercado 
autônomo e inteligente do Brasil (https://market4u.

com.br/). 

Omnichannel dá passo importante no varejo
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