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MERCADO
FINANCEIRO

Imagine o seguinte cenário: contratar o novo gerente financeiro 
de maneira remota e executar todas as etapas do processo de 
recrutamento e seleção sem uma única interação pessoal. Num 
segundo momento, é hora de integrar este novo gerente financeiro 
de maneira virtual, aplicando as regras, normas, processos, controles 
e cultura empresarial, bem como incorporá-lo à estrutura da área 
já existente, composta por mais de 50 colaboradores, sendo quatro 
coordenadores com reporte direto.   

Guia básico de gestão de riscos para home office

Com a adoção do home office pela maioria das empresas, em de-
corrência da pandemia do Coronavírus, muitos profissionais alcança-
ram uma melhora significativa na qualidade de vida, mantendo e até 
aumentando seu rendimento no trabalho. A conta é simples, o tempo 
que esses profissionais gastavam para se deslocar até o escritório e 
às visitas externas está sendo utilizado para focar em suas atividades. 
Então, pode-se dizer que tudo está perfeito com os pontos de contato 
se beneficiando a partir dessa nova realidade? A resposta é não, apesar 
da teoria ser ótima.    

Cibersegurança: 8 dicas para evitar a invasão

Com a pandemia e todos impactos causados por ela na sociedade e 
nos negócios, um novo normal está se fazendo presente nas estratégias 
das empresas, que encontram caminhos alternativos para se diferenciar 
adotando novos conceitos de marketing como o outsmart, uma inovação 
que traz resultados. Mas você sabe o que é planejamento estratégico 
outsmart?  É ir a fundo e encontrar caminhos estratégicos de marketing 
inéditos, que redefinem o tradicional e ampliam resultados, colocando 
as pessoas/clientes no centro de tudo, criando as melhores mensagens e 
soluções para eles, guiados pela metodologia do design thinking.   

Planejamento de marketing outsmart

Foto de LinkedIn Sales Navigator no Pexels

Negócios em Pauta

Plástico da Embalagem 
Dando continuidade ao compromisso de repensar e 

inovar constantemente e, assim, promover atitudes mais 
sustentáveis para o meio ambiente, a Nestlé anuncia ao 
mercado a chegada da nova versão da caixa de bombons 
Especialidades, agora sem o filme plástico externo. Com 
essa mudança, a companhia deixa de usar mais de 450 
toneladas/ano de plástico. Só este volume é equivalente ao 
peso de 100 elefantes, por exemplo. Alguns dos bombons 
individuais que compõem a caixa também tiveram suas 
embalagens repensadas: agora chegam ao consumidor 
com envoltórios herméticos, 100% recicláveis, com total 
selagem interior, e que garantem a qualidade do produto 
já tão reconhecida.    Leia a coluna completa na página 3

revistapress.com/reprodução

News@TI

Negociação presencial e online: técnicas 
para não perder a venda

@Seja de modo presencial ou online, como negociar 
de forma eficaz e garantir a venda? Nos dias 2 e 3 

de dezembro, das 8h30 às 12h30, a Câmara de Comércio 
e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná) promove o 
curso “Técnicas Avançadas de Negociação Presencial e 
Online”, via plataforma Zoom. O evento será conduzido 
pelo palestrante e sócio da Berliner Programm, Mathias 
Michael Oefelein. Na oportunidade, o instrutor da AHK 
Paraná trará fundamentos teóricos e exercícios práticos, a 
fim de capacitar os participantes a usarem técnicas eficazes 
de venda para convencer o cliente. Em seus cursos dinâ-
micos e interativos, Oefelein ainda oferece simulações de 
situações reais de venda e feedbacks individuais (https://
bit.ly/2UoS6CN) .   Leia a coluna  completa na página 2

Foto de fauxels no Pexels

Com data marcada para o próximo 
dia 27 (sexta-feira), a Black Friday 
2020 vai ser um pouco diferente 
das anteriores.

Este ano, a edição promete ser a mais 
digital da história, devido ao crescimen-

to do e-commerce nos últimos meses por 
conta da pandemia da Covid-19, que mudou 
hábitos dos consumidores e fez crescer em 
disparada as compras pela internet. 

Segundo levantamento do Google, 
muita gente já está se preparando para 
a data e as buscas no site, em diversas 
categorias do varejo, já superam as da 
edição anterior. Para encontrar as me-
lhores promoções, fazer boas compras e 
não cair em ciladas, é preciso ficar atento 
a alguns detalhes importantes antes de 
fazer a compra online. Guilherme Vieira, 
fundador do Pelando, plataforma que 
disponibiliza cupons para compras na 
internet e classifica as melhores promo-
ções, selecionou dicas valiosas.

1 - Lista de compras - Para visuali-
zar com mais clareza o que é necessário 
comprar e até mesmo o que não pode ser 
deixado de fora do carrinho virtual, o ideal é 
fazer uma lista de compras. A dica de ouro é 
não adicionar itens que você deseja na lista 
de lojas, pois algumas aumentam o preço 
dos produtos mais desejados. Também é 
importante conferir os preços antigos dos 
produtos para verificar se realmente a 
oferta da Black Friday vale a pena. 

2 - Lojas confiáveis - É de extrema 
importância pesquisar a reputação das 
lojas. Isso pode ser feito no site do Procon, 
que lista empresas não recomendadas, no 
ReclameAqui e no portal E-bit, que concede 
selos de qualidade, além de consultar as 
avaliações de outros usuários no site do 
Pelando. Uma boa pesquisa pode evitar 
dor de cabeça ou surpresas desagradáveis 
depois da compra. 

Dez dicas para encontrar as melhores 
promoções na Black Friday

3 - Cadastro com antecedência - Ter 
o login e senha cadastrados nos sites das 
lojas que você pretende comprar ou no 
Google Pay pode ser decisivo para conse-
guir aproveitar boas promoções. O cadastro 
antecipado agiliza a finalização da compra, 
considerando que muitas ofertas da Black 
Friday duram apenas alguns minutos. Neste 
caso, ganhar tempo é precioso. 

4 - Download de App’s - Outra dica para 
agilizar a compra online é fazer o download 
dos aplicativos dos grandes e-commerces: 
Magalu, Amazon, Centauro, Kanui, Netsho-
es, Submarino, Shoptime, Americanas.com, 
entre outras disponibilizam promoções 
exclusivas somente para compras feitas 
via aplicativo. Para não perder nenhuma 
promoção, já deixe o cadastro salvo nos 
aplicativos também. 

5 - De olho na véspera - A maior parte 
das lojas vai começar divulgar as promoções 
na quinta-feira (26), por volta das 17h, 
então fique de olho nos sites e monitore os 
preços já na véspera. Na comunidade de 
compras do Pelando há inúmeras avaliações 
de outros consumidores que também estão 

monitorando constantemente os preços de 
determinados produtos. 

6 - Alerta de desejos - No Pelando, é 
possível cadastrar os produtos que você 
quer comprar e receber notificações na 
hora que eles forem compartilhados, ver 
o histórico de preço e também a avalia-
ção atribuída à compra feita por outros 
consumidores.

7 - Cupons de desconto e cashback 
- Fique de olho também em lojas que ofe-
recem a opção de compra com cashback 
(dinheiro de volta) e cupons de desconto 
para obter ainda mais desconto nas com-
pras da Black Friday. 

8 - E-mails e links falsos - Cuidado 
ao receber e-mails de lojas ou links com-
partilhados por aplicativos de mensagem 
e redes sociais. Antes de clicar, verifique 
se é real, buscando pelo nome da loja no 
Google e vendo os links patrocinados. Os 
primeiros que aparecem na busca são 
pagos pela empresa e, geralmente, oficiais 
e confiáveis. 

9 - Prazos e fretes - Ao ver uma super 
promoção, muitos consumidores esque-
cem de se atentar a detalhes importantes 
na hora da compra, como prazo de entrega 
e preço do frete. Verifique se a entrega 
atende à sua necessidade e se o frete não 
está com valor abusivo. Não esqueça de 
manter o endereço atualizado, para que 
a encomenda não chegue ao endereço 
antigo. 

10 - Conheça seus direitos - Às 
vezes deixado de lado, mas não menos 
importante, é fundamental que os consu-
midores saibam quais são os seus direitos. 
O “arrependimento da compra” é o mais 
conhecido e garante a devolução do pro-
duto em até 7 dias corridos ou o direito de 
troca em 30 dias. É importante se atentar 
aos prazos e anotar os protocolos - Fonte e 
mais informações: (www.pelando.com.br).

Como Tomar 
Melhores 
Decisões

Por Renata Maksoud

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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INTELIGêNCIA EMOCIONAL 
PARA vENDAs: A IMPORTâNCIA 

DOs QuATRO PILAREs
    Leia na página 6

áREA COMERCIAL

Absorventes gratuitos 
O governo da Escócia aprovou um 

projeto que prevê a distribuição gratuita 
de produtos de higiene íntima, como 
absorventes e tampões, para mulheres 
de todas as idades no país. Com isso, a 
nação se torna a primeira do mundo a 
tomar esta iniciativa, objetiva acabar com 
o chamado "period poverty" (pobreza na 
menstruação)  que indica o desconforto 
de mulheres pobres que não têm dinheiro 
para comprar absorventes. A primeira-
-ministra, Nicola Sturgeon, classificou a 
medida como "uma lei inovadora" e uma 
"política importante para mulheres e 
meninas" (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/inteligencia-emocional-para-vendas-a-importancia-dos-4-pilares/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-26-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-26-11-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/como-tomar-melhores-decisoes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ciberseguranca-8-dicas-para-evitar-a-invasao-do-ambiente-fisico/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/guia-basico-de-gestao-de-riscos-para-home-office/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/planejamento-de-marketing-outsmart-chega-ao-brasil/
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Os quatro problemas mais comuns 
na logística de e-commerce

Agora, com a aproximação da data 
mais esperada do ano para o se-
tor, a Black Friday 2020, segundo 

aponta estimativa da ABComm, o Brasil 
pode atingir novo recorde de vendas 
no período, de cerca de R$ 6,9 bilhões.

Com o aumento expressivo das 
compras online em tão pouco tempo, 
os problemas logísticos gerados pelo 
pouco conhecimento em gestão de 
e-commerce apareceram. Visando aju-
dar os lojistas a resolver os problemas 
mais comuns no varejo, Stefan Rehm, 
CEO da Intelipost, empresa líder em 
tecnologia inteligente para logística e 
Frederico Menegatti, CEO da Getrak, 
maior provedora de tecnologia para 
rastreamento da América Latina, se-
pararam algumas dicas importantes 
para quem deseja ter sucesso no e-
-commerce.

Processos logísticos online
“Diferente do que acontece no varejo 

físico, toda a gestão de estoque, repo-
sição, venda, pré-venda e pós-venda, 
são processos realizados pela internet e 
muitas vezes de forma automatizada. Os 
problemas surgem justamente quando 
os lojistas não conseguem diferenciar 
que cada forma de vender necessita 
de estratégias e ferramentas específi-
cas. Quando falamos de e-commerce, 
ter a visibilidade total dos processos, 
além de uma comunicação integrada 
e atualizações em tempo real ao seu 
alcance tornam-se grandes diferenciais 
para a qualidade do serviço oferecido. 
Assim, é necessário entender e aderir 
a tecnologias que simplificam os pro-
cessos para que os problemas possam 
ser solucionados com mais agilidade”, 
comenta Stefan.

Atraso de entregas
Apesar do e-commerce no Brasil ter 

acelerado bastante o seu desenvolvi-
mento em 2020, quando falamos de 
otimização e experiência de compra, a 
realidade ainda é desafiadora. E isso se 
deve a diversos fatores, desde erros de 
planejamento de estoque, ineficiência 
na gestão de frete e transporte, para 
citar alguns.

“Nesse caso, o ideal é sempre buscar 
alternativas inteligentes, ágeis e que 
mudem este cenário para ajudá-los a 

estradas nacionais e mesmo que se 
tenha registrado uma redução, com 
esse número pode aumentar consi-
deravelmente já que há expectativa 
que mais pessoas irão comprar pela 
internet. Ao apostar em tecnologias 
inovadoras para o segmento logístico, 
é possível evitar que ocorram maiores 
prejuízos, e ainda ter informações 
importantes quanto ao status da 
mercadoria, podendo tranquilizar o 
consumidor final”, explica.

Monitoramento do trajeto
“Outro ponto está ligado ao monito-

ramento do trajeto a ser percorrido. O 
consumidor final quer saber onde está 
o seu produto e sabemos o quanto isso 
é importante, mas ainda mais essen-
cial é garantir que o condutor esteja 
seguro, independentemente do local. 
Por isso, há no mercado ferramentas 
que permitem acompanhar em tempo 
real a locomoção da carga, interpretar 
situações de roubo ou furto e, assim, 
agir de forma assertiva diante do 
crime, disponibilizam alertas caso o 
condutor precise acionar a central de 
rastreamento, seja por ter percebido 
alguma ação suspeita no caminho e até 
mesmo caso ele não se sinta bem. Essa 
comunicação constante e a telemetria 
têm sido imprescindíveis para garantir 
que as entregas sejam precisas e dentro 
do prazo combinado, proporcionando 
mais informações sobre as rotas reali-
zadas, a condução dos motoristas e, até 
mesmo, o consumo de combustível”, 
finaliza Frederico.

O e-commerce ganhou força em 2020, com um faturamento 47% maior no primeiro semestre deste ano 
em relação a 2019, segundo pesquisa da Ebit/Nielsen, feita em parceria com a Elo. 

se preparar para o próximo período 
de muitas compras online. Além disso, 
é preciso entender o mercado para o 
qual você está vendendo, o Brasil é um 
país de território muito extenso, com 
dificuldades peculiares. Não adianta 
tratar a entrega nacional de forma úni-
ca, é essencial segmentar e trabalhar 
regionalmente com a realidade que cada 
cidade ou Estado necessita”, conta o 
CEO da Intelipost.  

Segurança no transporte dos pro-
dutos

Segundo dados divulgados pela 
Fundação Escola de Comércio Álvares 
Penteado (FECAP), em parceria com a 
empresa Tracker, o segundo quadrimes-
tre deste ano apresentou uma redução 
de 18,82% das ocorrências de roubo 
e furto em relação ao mesmo período 
do ano passado, onde foi registrado 
uma diminuição de 27,10%. Porém, a 
pandemia da COVID-19 impulsionou 
as vendas pela internet e esse número 
até o final do ano, com certeza, sofrerá 
alterações.

De acordo com Frederico Menegat-
ti, CEO da Getrak, maior provedora 
de tecnologia para rastreamento da 
América Latina, uma das alternativas 
para corroborar com a redução desses 
crimes de cargas em época de alta 
demanda como a Black Friday, por 
exemplo, está no investimento de 
dispositivos de rastreamento. ”O final 
do ano é considerado a época onde 
mais ocorrem esses incidentes nas 

News@TI 

Plataforma para combater fraudes e 
aprimorar a experiência do cliente

@A NICE Actimize anuncia a mais recente versão da Integrated Fraud 
Management (IFM-X) platform , que oferece um dos recursos de 

detecção mais avançados do setor, com base em inteligência artificial 
e aprendizado de máquina. A solução fornece respostas em tempo real 
na detecção e tomada de decisão em algumas das mais abrangentes 
coberturas de fraude disponíveis no mercado. O  IFM-X da NICE Acti-
mize apresenta novos recursos que oferecem suporte às estratégias de 
aceleração digital das empresas de serviços financeiros, com soluções 
de gerenciamento de fraude digitais por meio de canais desenvolvidos 
no modelo open banking. Ao utilizar a plataforma IFM-X avançada da 
NICE Actimize, as instituições financeiras alcançarão a melhor detecção 
de fraude, prevenção e melhorias operacionais de ponta a ponta. O IFM-
-X oferece recursos aprimorados de aquisição de dados, que permitem 
às instituições financeiras aproveitar o grande volume de informações 
críticas para o gerenciamento avançado de fraudes corporativas (https://
info.nice.com/integrated-fraud-management).

Vaga na final nacional da Maratona 
de Programação

@Dois times do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação 
(ICMC) da USP, em São Carlos, estarão na final nacional da Maratona 

de Programação da Sociedade Brasileira de Computação. Se ficarem bem 
colocados nessa etapa, que está programada para ocorrer em Gramado, 
entre os dias 11 e 13 de março de 2021, os alunos estarão mais perto de 
garantir uma vaga na final mundial, o International Collegiate Program-
ming Contest. “Mais uma vez, os nossos times fizeram um trabalho muito 
bom. Pelo quinto ano consecutivo, classificamos duas equipes para a 
final nacional”, afirma o professor João do Espírito Santo, coordenador 
do Grupo de Estudos para a Maratona de Programação (GEMA). Repre-
sentando o ICMC, o time Deitando no gramado se classificou, obtendo o 
segundo lugar na primeira fase da disputa, que foi realizada virtualmente 
dia 14 de novembro. Os integrantes da equipe – Lucas Fernandes Turci, 
André Luís Mendes Fakhoury e Frederico Bulhões de Souza Ribeiro – 
conseguiram resolver 9 dos 15 exercícios propostos (http://maratona.
sbc.org.br/primfase20/reports/ScoreBrasil.html).

ricardosouza@netjen.com.br

Foto de Norma Mortenson no Pexels

OpiniãO

Mudamos
O título deste artigo 
deu ensejo à presente 
escrita. O mundo 
mudou. Importante 
analisar o mundo 
após 2020. 

Tivemos na humani-
dade quatro impor-
tantes revoluções, a 

primeira veio com a des-
coberta das máquinas, do 
ferro e do carvão; a segunda, 
com o desenvolvimento da 
indústria química, da desco-
berta da energia elétrica, do 
petróleo como combustível 
e do aço; a terceira revolu-
ção substituiu a mecânica 
analógica pela digital, com 
microcomputadores e a 
criação da internet, que 
globalizou o mundo; e, por 
fim, a quarta, e certamente 
a mais relevante das revo-
luções industriais, também 
chamada indústria 4.0.

Ela trata de uma re-
volução tecnológica, que 
transformou nossa forma 
de viver, trabalhar e nos 
relacionar, com a criação 
da robótica, inteligência 
artificial, big data, nano-
tecnologia, impressão 3D, 
biologia sintética. Estamos 
entrando em uma conexão 
entre o mundo digital, 
físico e biológico. Somado 
às revoluções industriais, 
surgiu em 2020 a pandemia 
da Covid 19. Com ela mu-
damos radicalmente nossa 
maneira de olhar o mundo, 
valorizar a vida, trabalhar 
e principalmente de viver. 

A presença in loco mudou 
para virtual: a reunião se 
transformou em videocon-
ferência, a audiência em 
teleaudiência, a consulta 
médica foi transformada 
em consulta virtual, e per-
cebemos como perdíamos 
tempo nos transportando, 
podendo realizar a mesma 
atividade a distância, ape-
nas utilizando os meios de 
comunicação digital. 

Assim, percebemos que 
muitos poderão realizar 
suas atividades em home 
office, ou seja, em casa, 
com a família, sem perder 
tempo ou gastar dinheiro 
se deslocando e ganhando 
um item muito relevante e 
imprescindível à humani-
dade, chamado “qualidade 
de vida”. Mas não foi só 
isso que mudou. Com a 
pandemia do Coronavírus, 
jamais enfrentada por nossa 
geração, gerando um medo 
de morrer, de perder entes 
próximos ou não, a huma-
nidade passou a valorizar 
ainda mais a vida. 

Como nunca se viu antes, 
o mundo parou, acompa-
nhando mais de um milhão 
duzentos e cinquenta mil 
pessoas perderem suas 

vidas e se uniu como se o 
mundo fosse uma só nação, 
com o objetivo de salvar vi-
das, empresas, empregos, a 
economia, educação e tudo 
que simplesmente, do dia 
para a noite, foi interrom-
pido.   

Hoje nos tornamos mais 
observadores e críticos. 
Pessoas que não se adap-
tarem às mudanças e ao 
novo mundo estarão desa-
tualizadas. Isso se reflete na 
vida social, no mercado pro-
fissional e na política. Não 
aplaudiremos gestores do 
setor privado ou público que 
não estejam sintonizados 
ao novo mundo, aos novos 
hábitos e aos novos princí-
pios. Esta radical mudança 
de hábitos e pensamentos 
surgiu na pandemia do Co-
ronavírus. 

O mundo não aprova mais 
servidores públicos, que 
simplesmente ignoram a 
saúde, a segurança públi-
ca, a qualidade de vida, o 
diálogo, a transparência e 
o respeito ao próximo. Um 
recente resultado disto foi 
visto nas eleições ameri-
canas. O povo elegeu para 
Presidente um político que 
respeita a vida, o próximo, o 
diálogo e o bom senso.

Não teremos mais espaço 
para líderes que governam 
com arrogância, estimu-
lando o conflito e impondo 
regras, sem diálogo, sem 
fundamento, apenas por en-
tenderem que eles decidem 
e ponto final.  Mudamos, e 
todos, sem exceção, devem 
mudar e se adaptar ao novo 
mundo, mais dinâmico, co-
nectado, globalizado e mais 
exigente. 

Vejamos a empresa Ko-
dak, fundada em 1889, tida 
como a maior empresa de 
fotografias do mundo, que 
no final da década de 70 
tinha 90% das vendas de 
filmes e 85% das vendas de 
câmeras nos EUA, sendo o 
principal mercado mundial 
à época, sem contar sua 
participação ao redor do 
mundo, como no Brasil. 
Tinha naquela época cerca 
de 100.000 empregados e 
um lucro de bilhões. 

Ao não acompanhar as 
mudanças, após o surgi-
mento dos smartphones, 
que além de realizar liga-
ções, tiravam fotografia e 
filmavam, perdeu mercado, 
pediu falência e hoje, com 
financiamento, entrou no 
mercado farmacêutico. 
Assim, os líderes e forma-
dores de opinião que não se 
adaptarem ao novo mundo, 
com seus novos costumes, 
estão fadados ao ostracismo 
e ao insucesso. 

 
(*) - É Secretário de Estado da Justiça 

e Cidadania e presidente 
da Fundação CASA.

Fernando José da Costa (*)

Se você é um estudante do ensino fun-
damental ou médio pode participar de uma 
oficina online de programação oferecida 
gratuitamente pelo Instituto de Ciências 
Matemáticas e de Computação (ICMC) da 
USP, em São Carlos. Para se inscrever, basta 
preencher o formulário online disponível 
neste link icmc.usp.br/e/c69cf e solicitar 
que um responsável autorize sua parti-
cipação. A oficina acontecerá em quatro 
diferentes datas, sempre às 14 horas, basta 
escolher uma das opções disponíveis: 25, 27 
e 28 de novembro ou, ainda, 2 de dezembro. 
Todos os alunos e alunas que participarem 
da oficina de programação receberão um 
certificado.

Aprenda princípios de programação dentro de uma estação espacial
(SSPOT-VR). A programação que o estudante 
realiza dentro desse mundo virtual é realizada 
por meio da montagem de cubos que repre-
sentam comandos de programação.

O aplicativo é um dos resultados da pesquisa 
de mestrado de Gustavo, que é aluno do Progra-
ma Pós-Graduação em Ciências de Computação 
e Matemática Computacional do ICMC. Orien-
tado pela professora Ellen Francine, ele criou a 
solução para estimular o ensino e a prática de 
conceitos de programação. Agora, por meio das 
oficinas que serão realizadas com os estudantes, 
o mestrando avaliará o aplicativo e testará se, 
efetivamente, a solução desenvolvida influencia 
positivamente o aprendizado.

Durante a oficina, que ocorrerá de forma to-
talmente online, os estudantes terão uma aula 
introdutória e, depois, utilizarão um aplicativo para 
resolver um desafio: programar os movimentos 
de Mark, robô que é responsável pela estação de 
treinamento em programação no espaço. Mark é o 
guia dos estudantes nessa jornada de aprendizado 
que acontece dentro da estação espacial virtual.

Para levar os estudantes a mergulharem no 
mundo da estação, o responsável por ministrar 
a oficina, Gustavo Martins Nunes Avellar, criou 
um aplicativo educacional em realidade virtual 
imersiva, especialmente para dispositivos mó-
veis, chamado Estação Espacial em Realidade 
Virtual para Treinamento em Programação 

Instituto Claro prorroga inscrições do concurso de 
inovação e empreendedorismo até 6 de dezembro

O Instituto Claro prorrogou até 
6 de dezembro as inscrições para 
a 9ª edição do Campus Mobile que 
levará os seis grupos vencedores 
para uma imersão no Vale do Si-
lício em 2021, criando a oportuni-
dade de troca de experiências com 
grandes universidades e empresas 
de Inovação da Califórnia.

O concurso de inovação e em-
preendedorismo busca estimular os 
estudantes universitários e jovens 
recém-formados a desenvolverem 
soluções por meio de aplicativos, 
produtos e serviços do segmento 
mobile que promovam impacto 

social e benefícios à população.
Devido à pandemia, várias 

atividades desta edição serão 
realizadas de forma remota e 
estão divididas em sete etapas: 
inscrição das ideias e soluções; 
Campus Mobile Meetings; seleção 
e divulgação das ideias e soluções; 
desenvolvimento dos projetos; 
finalização de protótipos; semana 
de Imersão e, por fim, a viagem 
de imersão ao Vale do Silício. As 
inscrições podem ser individuais 
ou em equipe com até três mem-
bros pelo www.institutoclaro.org.
br/campus-mobile/.
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D - Coaches e Terapeutas 
Presente em 15 estados brasileiros e oito países, incluindo o Japão, 
Portugal e a Inglaterra, a metodologia exclusiva PRM Coach, da escola 
PRM vem conquistando cada vez mais adeptos ao redor do mundo 
por conta da sua eficácia e bons resultados a curto prazo. Baseado 
em estudos na física quântica, o treinamento dirigido para formação 
de coachs, terapeutas e profissionais, em diferentes áreas de atuação, 
tem como objetivo alterar modelos mentais gravados no subconsciente 
com vibrações negativas, transformando-as em positivas. O curso é 
dividido em três módulos, sendo que cada um tem duração de uma 
semana. Para mais informações, acesse o site (www.prmcoach.com.br).

E - Exportação de Ovos
Uma das maiores indústrias avícolas do País, a Katayama Alimentos 
tem aumentado sua participação no mercado externo, resultado de 
um trabalho pioneiro de abertura de alguns mercados extremamente 
competitivos e exigentes. A empresa tem adotado como estratégia co-
mercial aumentar o volume das exportações, tanto do ovo “in natura” 
como de produtos industrializados (ovos líquidos pasteurizados e de-
sidratados). Os mercados do Golfo Pérsico, do leste da África, da Ásia, 
especialmente China e Índia, são potencialmente importantes e atuar 
nestas regiões é uma das metas. A empresa já está presente no mercado 
do Golfo, especificamente nos Emirados Árabes Unidos e recentemente 
iniciou tratativas comerciais com clientes da Ásia. Para os Emirados, o 
produto de interesse são ovos “in natura” e, para os demais países, são 
os ovos desidratados para uso em aplicações industriais. Saiba mais: 
(www.katayamaalimentos.com.br). 

F - Negócios Experience
De olho cada vez mais em oportunidades fora do eixo Rio-São Paulo, 
o Grupo Solum e a beegin, que têm como propósito conectar PMEs e 
investidores, vão participar da 5ª edição do Fórum Negócios Experien-
ce. O maior evento de empreendedorismo e negócios do Nordeste será 
online e gratuito, e acontece amanhã (27) e no sábado (28). Os sócios 
do grupo, Pedro Janot, Rodrigo Fiszman e Patrícia Stille, falarão sobre 
“O valor escondido das empresas não listadas em Bolsa e o potencial 
desse mercado no país”;  “Como acessar investimentos alternativos”; e 
“Por que investimentos em empresas privadas em tudo para dar um salto 
nos próximos anos”. Inscrições: (https://www.forumnegocios.com.br).

G - Beleza Profissional
Com o tema “O novo cenário da beleza profissional”, a L’Oréal Produtos 
Profissionais que tem como missão valorizar a expertise profissional, em 

A - Informações de Qualidade 
O maior evento online de empreendedorismo e tecnologia da América 
Latina, o CASE Startup Summit 2020, liberou todo o conteúdo exibido 
durante o encontro, realizado em outubro. Nomes do ecossistema de 
inovação e empreendedorismo nacionais e internacionais expõem 
suas experiências nas palestras. São pessoas como Fabrício Bloisi, 
presidente do Ifood; Eric Santos, cofundador e CEO da Resultados 
Digitais; Gina Gotthilf, ex-vice presidente de marketing e growth do 
Duolingo; e Brad Feld, empresário, autor e investidor americano. Afim 
de disseminar as informações de qualidade compartilhadas na ocasião, 
os organizadores abriram os materiais em vídeo, disponível gratuita-
mente no site: (https://www.casestartupsummit.com.br). 

B - Panetone Funcional
Com intuito de oferecer um panetone que atenda às novas prefe-
rências dos consumidores, o Armazém Fit Store, rede de franquia 
de alimentos naturais e saudáveis, lança seu panetone funcional 
de marca própria. O produto é feito de amido de milho e fécula de 
mandioca que substituem a farinha de trigo, com isso, não contém 
glúten e é seguro para intolerantes à proteína. A receita também leva 
stevia, um adoçante natural, no lugar do açúcar refinado, além de 
frutas cristalizadas sem açúcar. O panetone é indicado para pessoas 
com intolerância à lactose, já que não contém derivados do leite. É 
sempre uma opção bem-vinda para os clientes que preferem este 
tipo de panetone para manter o cuidado com a alimentação. Mais 
informações: (www.armazemfitstore.com.br). 

C - Bebidas em Caixinha 
A Tetra Pak tem buscado ampliar a sua parceria com a indústria. Com 
um olhar para as demandas do mercado consumidor, a companhia de-
senvolveu um tool kit para clientes em que apresenta novos conceitos 
de produtos, incluindo estudo de mercado, opções de formulação, 
identidade visual da embalagem e estratégia de posicionamento do 
produto. O objetivo é acelerar o processo de inovação na indústria 
e viabilizar o lançamento de novas bebidas. Como resultado, em 
outubro a WNutritional, fabricante de bebidas saudáveis, lançou a 
linha de chás Friizi em embalagem Tetra Brik® Aseptic (um litro) 
e em cinco sabores diferentes. O produto se destaca por ser uma 
opção refrescante, saborosa e ideal para acompanhar refeições. Da 
apresentação do projeto para o cliente até a chegada do novo produto 
às gôndolas, passaram-se pouco mais de três meses. Saiba mais em: 
(https://www.tetrapak.com/pt-br).

parceria com a Beauty Fair, maior plataforma de negócios e educação 
de beleza e com apoio do Sebrae e da Intercoiffure, realiza no dia 7 de 
dezembro, das 18h30 às 21h15, o evento ‘Fórum de Líderes’ em formato 
pioneiro, 100% online e gratuito, voltado para o setor de beleza profis-
sional, com donos, gerentes e demais administradores desse mercado, 
além de profissionais da área. Grandes nomes do mercado se unem para 
construir o futuro da beleza profissional no Brasil, trazendo discussões 
com economistas, professores, gestores de salões e empreendedores de 
outros setores que também precisaram se reinventar. Inscrições pelo 
site: (www.forumdelideresloreal.com.br). 

H - Serviços Técnicos
Na contramão das incertezas geradas pela pandemia, a Leadec - fornece-
dor líder em serviços técnicos para a indústria de manufatura, acaba de 
inaugurar um novo Centro de Serviços Técnicos (CST) que irá expandir 
suas operações no interior do estado de São Paulo. A partir da nova 
unidade em Monte Mor, com mais de 2.000 m2 de área construída, a 
empresa viabiliza seu plano de expansão para atendimento aos  clientes 
com serviços especializados, sob demanda, e à captação de novos clientes 
das indústrias de alimentos e bebidas, química e farmacêutica, além de 
linha branca e eletrônicos. Com três mil colaboradores distribuídos por 
40 fábricas de clientes no Brasil, a Leadec planeja abrir pelo menos mais 
dois CSTs, nas regiões da Grande São Paulo e na Grande Curitiba. Para 
obter mais informações, acesse: (www.leadec-services.com/brazil/pt). 

I - Créditos Vencidos
A MGC Holding, companhia que reúne empresas especialistas em pro-
cessos negociais e soluções de turnaround e distress, acaba de assumir 
as operações da Credigy no Brasil. A empresa, uma das pioneiras no país 
na cobrança de créditos vencidos em 2001 e referência no segmento 
em 2003, reúne em sua base mais de 16.4 milhões de CPFs e R$ 32,2 
bilhões em direitos creditórios oriundos de diferentes instituições finan-
ceiras, varejistas e telefonia. Agora, a Credigy Brasil passa a se chamar 
Crediativos, seguindo os passos de atuação do grupo, que já faz a gestão 
inteligente e recuperação de créditos inadimplidos desde 2015. Com 
a aquisição, a MGC passa a deter carteiras da ordem de R$ 40 bilhões 
em direitos creditórios e 19 milhões de contratos, tornando-se a maior 
participante não vinculada a bancos do mercado de créditos estressados 
de consumo no Brasil (www.mgcholding.com.br).

J - Financiamento de Cursos
Levantamento do Pravaler, maior empresa do país em soluções finan-
ceiras no setor educacional, mostra que os futuros advogados são os 
mais interessados em financiar a graduação. Por outro lado, os alunos 
matriculados nos cursos de saúde são os que mais buscam financiamento 
estudantil privado para manter as mensalidades em dia. Dos 15 cursos 
no radar para financiamento no Brasil pela fintech, nove são da área 
de saúde. O valor médio foi influenciado pelo investimento no curso de 
Medicina, com mensalidade de R$7 mil. Em 2019, o valor médio mensal 
investido nos cursos de saúde ficou em R$ 1.056,34. Já em 2020 o valor 
sobe para R$ 1.628,07. O curso de Direito, líder do ranking, tem média 
de R$ 1,1 mil por mês. Saiba mais: (www.pravaler.com.br).

A integração ideal entre 
negócios e lazer é possível

Uma carreira bem-
sucedida e altos 
salários são metas 
almejadas por todos 
os profissionais

Contudo, para chegar ao 
patamar tão cobiçado, 
é preciso muito inves-

timento em educação, espe-
cialização e, principalmente, 
dedicação do tempo livre do 
executivo que, muitas vezes, 
acaba abrindo mão de mo-
mentos importantes de sua 
vida pessoal. Por muito tempo 
foi considerado normal altos 
executivos, donos e sócios de 
empresas trabalharem mais 
de 12 horas por dia, serem 
os primeiros a chegar e os 
últimos a sair. 

Contudo, essa figura do 
workaholic tem perdido apelo 
nos últimos anos, em prol de 
maior qualidade de vida. A 
tendência, atualmente, é a 
busca do equilíbrio entre os 
negócios e o lazer, utilizando 
ferramentas e serviços que 
otimizem o tempo do exe-
cutivo. Algumas empresas, 
principalmente as de maior 
porte, têm adotado políticas 
de combate aos exageros no 
trabalho, como, por exemplo, 
literalmente apagar as luzes 
do escritório. 

Além disso, melhorar o 
equilíbrio entre lazer e ne-
gócios é essencial para evi-
tar doenças, como apontou 
o estudo realizado pelas 
universidades de Harvard e 
Stanford. A pesquisa mostrou 
que diversas enfermidades, 
como as do coração, pres-
são alta e doenças mentais, 
estão diretamente ligadas ao 
workaholismo e matam mais 
pessoas do que o Alzheimer 
ou o diabetes todos os anos 
nos Estados Unidos. 

Pensando nesse problema, 
uma solução muito adotada 
pelas companhias tem sido 
investir em meios de trans-
porte que reduzam o tempo 
de locomoção do empresário, 
ou seja, que otimizem as horas 
produtivas do alto executivo, 
reduzindo custos, uma vez 
que cada minuto perdido 
desse profissional custa muito 
caro. 

Contudo, as empresas têm 
optado por adquirir ativos 
que não onerem demais a 

companhia, por isso, uma 
opção é a compra comparti-
lhada de jatos executivos e 
helicópteros. Dessa forma, o 
executivo pode, por exemplo, 
ir a uma reunião de negócios 
rapidamente e retornar em 
pouco tempo para o jantar, ou 
para realizar qualquer outra 
atividade com sua família 
e filhos, criando momentos 
de convivência, sem perder 
agilidade e produtividade no 
trabalho. 

Entretanto, a busca por 
qualidade de vida vai além 
dos serviços que encurtam 
as distâncias, como meios de 
transporte mais eficientes, 
e vem movimentando bas-
tante o negócio de compra 
compartilhada de casas de 
veraneio. Essa é uma opção 
em ascendência no mercado 
como uma forma de lazer 
para o executivo e sua família, 
mas também como opção de 
ambiente de negócios para 
levar clientes e parceiros, 
inclusive com suas famílias, 
e fechar negócios, modelo 
muito comum nos Estados 
Unidos. 

Além disso, esse tipo de ati-
vo está em ascensão no mer-
cado de alto padrão e sendo 
muito procurado pelo público 
AAA que deseja adquirir uma 
casa de luxo, mas quer ter 
praticidade, sem preocupa-
ções com a manutenção do 
bem, pois, nessa modalidade 
de negócio, o comprador não 
precisa se preocupar com 
nenhum tipo de serviço e 
manutenção do ativo, e tam-
pouco em perder dinheiro 
com a eventual ociosidade 
do imóvel, que não ocorre na 
compra compartilhada. 

A cada dia, surgem novas 
formas de utilizar de maneira 
mais inteligente o tempo e 
equilibrar a vida profissional 
dos altos executivos com 
a vida pessoal. Esse é um 
tema que está em pauta nas 
grandes corporações e junto 
ao público de alto poder 
aquisitivo. 

Por isso, serviços e ativos 
que conciliem de maneira 
mais eficiente esses dois 
mundos surgem como aliados 
fundamentais no meio empre-
sarial e são uma tendência 
no Brasil. 

(*) - É CEO da Prime You 
(www.primeyou.com.br).

Marcus Matta (*)

Dados da Projeção de 
Vendas, do Instituto 
Brasileiro de Execu-

tivos de Varejo e Mercado de 
Consumo (Ibevar), revelam 
avanço de 3,02% em novem-
bro, 3,50% para dezembro e 
3,05% para janeiro, quando 
comparados com os mesmos 
períodos do ano passado. A 
projeção de outubro aponta-
va uma retração de 11,64%. 

Alguns segmentos indi-
cam crescimento de até 
25% entre novembro e 
janeiro, respectivamente, 
sendo eles: artigos farma-
cêuticos com 4,56%, 6,81% 

Alguns segmentos indicam crescimento de até 
25% entre novembro e janeiro.
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Levantamento divulgado ontem (25) pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
aponta crescimento do otimismo em 22 de 
30 setores industriais no mês de novembro. 
Entre os mais confiantes estão os setores 
de produtos de borracha, com 68,2 pointos 
em uma escala de zero a 100; produtos de 
madeira (66,2); metalurgia (66); couros 
e artefatos de couro (65,7); e máquinas e 
equipamentos (65,6).

Já os que se mostraram menos confian-
tes foram os de obras de infraestrutura 
(54 pontos); produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (54,5); móveis (57,5); 
impressão e reprodução de gravações 
(57,8); e produtos alimentícios (59,3). Os 
números compõem o Índice de Confiança 
do Empresário Industrial (ICEI). Valores 
acima de 50 pontos indicam confiança do 
empresário.

Segundo a CNI, “as maiores altas ocorre-
ram em biocombustíveis, que cresceu 10,1 
pontos frente a outubro, couro e artefatos 
de couro, com elevação de 8,3 pontos no 
período, e equipamentos de informática, 
eletrônicos e ópticos, com alta de 4,4 pon-

Veículos com 
placas final 7 e 8 
com débitos 
de IPVA 

A Secretaria da Fazenda 
SP notifica proprietários de 
604.599 veículos que apre-
sentam débitos do IPVA. 
A cobrança é referente ao 
exercício de 2020 de veículos 
com placas de final 7 e 8 e 
também de remanescentes 
de todas as placas dos exer-
cícios de 2015 até agora. Os 
proprietários dos veículos 
receberão no domicílio tri-
butário um comunicado da 
Secretaria sobre o lançamen-
to de débitos de IPVA. 

O aviso traz a identificação 
do veículo, os valores do 
imposto, da multa inciden-
te (20% do valor devido) e 
dos juros por mora, além de 
orientações para pagamento 
ou apresentação de defesa. 
O contribuinte que receber 
o comunicado tem 30 dias 
para efetuar o pagamento da 
dívida ou efetuar sua defesa. 

O pagamento pode ser 
feito pela internet ou nas 
agências da rede bancária 
credenciada, utilizando o 
serviço de autoatendimen-
to ou nos caixas, bastando 
informar o número do Re-
navam do veículo e o ano do 
débito do IPVA a ser quitado. 
O proprietário que não quitar 
o débito ou apresentar defe-
sa no prazo terá seu nome 
inscrito na dívida ativa do 
Estado (AI/SFP). 

O Comitê Técnico-Executivo 
da Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos 
(CMED) definiu em 3,29% o 
fator de produtividade (Fator 
X) para o reajuste de preços de 
medicamentos em 2021. O Fator 
X é o mecanismo que permite 
repassar aos consumidores, por 
meio dos preços dos medica-
mentos, as projeções de ganhos 

de produtividade das empresas 
produtoras de medicamentos. 
Ele é calculado por meio da 
análise de séries temporais da 
indústria farmacêutica.

O ajuste de preços de medica-
mentos tem por base um modelo 
de teto de preços calculado por 
meio de um índice de preços, 
de um fator de produtividade 
(Fator X) e de uma parcela de 

fator de ajuste de preços rela-
tivos entre setores (Fator Y) e 
intrassetor (Fator Z). O ajuste 
ocorre em 31 de março de cada 
ano. É utilizado o IPCA, que é 
a inflação oficial do país calcu-
lada pelo IBGE. Nesse caso, é 
utilizado o índice acumulado no 
período dos 12 meses anteriores 
à publicação do ajuste de preços 
(ABr).

Varejo projeta recuperação 
para os próximos meses

O varejo deve sinalizar melhora nos próximos meses, após período de queda devido à pandemia
cos com 25,55%, 22,34% e 
23,19%. 

Algumas categorias ainda 
devem implicar em que-
da neste mesmo período. 
Dentre elas: livros, jornais, 
revistas e papelaria com 
-39,40%, -51,20% e -49,90%; 
equipamentos e materiais 
para escritório, informá-
tica e comunicação com 
-13,84%, -3,01% e -3,60%; 
veículos, motos, partes e 
peças: -15,61%, -11,49% e 
-18,38%; e combustíveis e 
lubrificantes: -9,91%, -9,42% 
e -8,94%, respectivamente. 

Fonte: (www.ibevar.org.br).

e 7,13%; hiper e supermer-
cados com 8,28%, 10,05% 
e 13,64%; materiais de 
construção com 19,75%, 

20,45% e 19,32%; tecidos, 
vestuário e calçados com 
0,61%, 1,90% e 1,51%; e 
móveis e eletrodomésti-

Confiança cresceu em 22 de 30 setores 
industriais em novembro, diz CNI

Comitê define ajuste de preços de medicamentos

tos”. Já as maiores quedas ocorreram nos 
setores de móveis, que apresentou retra-
ção de 5,3 pontos, e de farmoquímicos e 
farmacêuticos, que reduziu em 4,4 pontos.

De acordo com o gerente de Análise 
Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, os 
resultados mostram que os empresários 
estão confiantes e “tendem a aumentar a 
produção, as contratações e os investimen-
tos”. O ICEI ouviu 2.307 empresas entre 3 e 
12 de novembro. Dessas, 885 são pequenas, 
839 médias e 583 grandes (ABr).

Os resultados mostram que os empresários 
estão confiantes e tendem a aumentar a 

produção, as contratações e os investimentos.
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Adoção da nuvem 
no trabalho remoto 

é uma tendência que 
veio para ficar?

Há três anos 
os serviços de 
armazenamento em 
nuvem começaram 
a se popularizar em 
todo o Brasil, e hoje 
eles já fazem parte da 
maioria das empresas

Principalmente aque-
las que entenderam 
que esse modelo res-

ponde às necessidades de 
resiliência dos negócios em 
meio ao trabalho remoto. 
Segundo uma pesquisa da 
consultoria IDC (Interna-
tional Data Corporation), a 
taxa de aumento do uso da 
nuvem no Brasil em 2020 
deve ser de 24%, bem seme-
lhante com a América Lati-
na, que tem uma previsão de 
24,5%. A pesquisa também 
aponta que até 2022, 70% 
das empresas vão integrar 
gerenciadores de cloud, por 
meio de modelos híbridos e 
multicloud . 

Em 2020 houve um au-
mento expressivo na procu-
ra por soluções em nuvem, 
justamente pela facilidade 
de acesso ao sistema de 
trabalho de qualquer lugar 
do mundo, sem depender 
necessariamente de uma 
conexão VPN (Virtual Pri-
vate Network) ou da rede 
interna da organização. 
Outras facilidades que a 
cloud proporciona, incluem 
a rapidez de implementação 
das aplicações de servidores 
e a redução de trabalhos 
operacionais, pois dessa 
maneira, não é mais neces-
sária a troca de recursos 
computacionais físicos. 

Quando a organização se 
adapta à cloud, ela adminis-
tra somente os principais 
ambientes. O primeiro é o 
on premise, que é o modelo 
padrão para as empresas 
que possuem o data center 
internamente; e o segundo 
é a infraestrutura como 
serviço, onde a empresa 
administra o sistema ope-
racional e o controle de 
rede de seus dispositivos. 
Assim, é possível focar os 
esforços no gerenciamento 
das contas dos usuários, nos 
dispositivos que eles estão 
acessando, e nas informa-
ções tangíveis à organização 
no geral. 

Podemos até não perce-
ber, mas a computação em 
nuvem pode ser vista em 
diversos serviços online, 
como por exemplo, envio 
de e-mails, edição de docu-
mentos, na hora de ver fil-
mes, ouvir músicas ou arma-
zenar fotos. Essa tecnologia 
possibilita a concepção de 
serviços fundamentais para 
as empresas por meio de um 
provedor de nuvem, desde 
a criação de aplicativos na-
tivos da nuvem, até análise 
de dados para tomadas de 
decisões mais assertivas. 

A nuvem é tão impor-
tante, que a procura por 
aplicações que facilitassem 
o acesso remoto dos fun-
cionários ao ambiente de 
trabalho cresceu muito no 
Brasil, e a preferência da 
maioria das empresas foi a 
infraestrutura de desktop 
virtual (VDI), por ser um 
ambiente totalmente ge-
renciável pela organização. 
É a empresa quem define 
quais serão os critérios de 
segurança utilizados no 
computador que o usuário 
for se conectar para traba-
lhar, a fim de proteger dados 
corporativos em aplicativos 
aprovados em dispositivos 
pessoais. 

Notei que houve um au-
mento significativo também 
na procura por desktop 
virtual no segmento de call 
center, porque antigamente 
os funcionários trabalhavam 
um ao lado do outro no mes-
mo ambiente, e com a neces-
sidade de distanciamento 
social, muitas empresas 
optaram pelo trabalho re-
moto e, consequentemente, 
pela implementação dessa 
solução. 

Este modelo é interes-
sante porque, mesmo que 
o usuário esteja logado em 
um computador sem prote-
ção, o ambiente de trabalho 
estará protegido e será 
totalmente gerenciado pela 
organização, garantindo a 
segurança das informações. 
Além disso, o funcionário 
pode acessar o ambiente de 
trabalho de qualquer dispo-
sitivo, porque ele continua-
rá acessando um local com 
configurações superiores e 
melhor performance. 

Dessa forma, o usuário 
não notará nenhuma dife-
rença ou problemas com 
lentidão. 

Para que esse gerencia-
mento seja feito correta-
mente é necessário usar um 
gerenciador de dispositivos 
que possa identificar se 
o usuário está tentando 
acessar o sistema de um 
dispositivo contaminado ou 
que possa gerar algum risco 
para a organização. 

A infraestrutura de desk-
top virtual traz segurança 
e redução de custos ope-
racionais, porque a em-
presa não precisará mais 
se preocupar em comprar 
um computador de última 
geração, ela só terá que 
investir em uma boa cone-
xão de internet. Isso abre 
espaço para os gestores 
capacitarem os funcioná-
rios para atuar de qualquer 
lugar que estejam, com os 
dados protegidos e garan-
tindo a continuidade dos 
negócios. 

(*) - Formado em Marketing pela 
Universidade Anhembi Morumbi, 

é diretor comercial da Solo Network 
(http://www.solonetwork.com.br/home).

Max Camargo (*)

Com a ideia de modernizar e 
facilitar a vida financeira dos 
brasileiros, o Banco Bmg vai ofe-
recer uma vantagem exclusiva 
para seus clientes que usarem 
o Pix: os correntistas poderão 
escolher entre usar o saldo de 
sua conta corrente ou o limite 
do seu cartão de crédito para 
fazer as transações. 

Funciona assim: os clientes 
que possuem o Bmg Card, 
cartão consignado com um dos 
juros mais baixos do mercado, 
podem transferir o limite de 
crédito desse produto para sua 
conta e usar o Pix normalmente 

Os planos do banco são para expandir 
essa funcionalidade a todos os clientes.
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Thiago Cavalcante (*)

O que ocorre é que se 
popularizou e ganhou 
nova dimensão com 

os endossos de celebridades 
cada vez mais acessíveis, 
devido à internet, seu uso 
massivo e o advento das pla-
taformas sociais, como Ins-
tagram, Facebook e Twitter. 

Pesquisa do Ibope revela 
que mais de 70% dos brasi-
leiros são internautas e isso 
se reflete diretamente na 
relação com os influencia-
dores digitais. Quanto mais 
estreita essa relação, maior 
a confiança nas resenhas 
online e recomendações 
pessoais. Eis aí o valor dos 
influenciadores para uma 
empresa. Tanto é assim 
que a intenção de investir 
no marketing de influência 
cresce ano a ano, assim 
como sua fatia no orçamento 
previsto. Há projeções de 
que o TAM (mercado total 
endereçável) do marketing 
de influência vá bater a casa 
dos R$ 10 bilhões em 2021. 

Entende-se por TAM o 
total de receita disponível 
no mercado para serviços 

Mais de 70% dos brasileiros são internautas e isso se reflete 
diretamente na relação com os influenciadores digitais.
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Marketing de influência: 
qualidade e quantidade nem 

sempre são sinônimo de resultado
É fato que hoje as pessoas querem conexão real com quem indica algum produto ou serviço. Mas o 
marketing de influência não é novo. Sempre foi estratégia essencial de negócio ao longo da história, ao 
associar a imagem de uma marca a uma personalidade, gerando visibilidade

usando as palavras certas, 
alcançando seu público-alvo 
e ganhando seguidores.

É claro que outros fato-
res como conteúdo com 
informação relevante, ideias 
semelhantes aos dos inter-
nautas, interação, reputação 
e até sorteios de brindes 
fazem parte do arsenal de 
táticas para vencer o jogo e 
arrebatar os seguidores. E 
tudo isso interfere direta-
mente na promoção de uma 
marca ou empresa. Agora, se 
qualidade e quantidade nem 
sempre são equivalentes e, 
muito menos, sinônimo de 
resultado, o que conta é a 
escolha estratégica para a 
campanha adequada. 

Hoje já há influenciadores 
para todas as situações, 
desde nano – aqueles com 
até mil seguidores –, até 
celebridades, com mais de 
cinco milhões. Basta saber o 
que convém para monetizar 
as ferramentas de marketing 
digital, em constante reno-
vação. Isso tudo leva a crer 
que o futuro é promissor.

(*) - É diretor de atendimento e novos 
negócios na Inflr e Adaction Brasil.

envolvendo influenciadores. 
Essa perspectiva também foi 
impulsionada pela pande-
mia, que consolidou de vez 
a era do boca a boca digital 
ao destacar o poder de divul-
gação na internet. E neste 
jogo, ganha quem souber 
construir a estratégia corre-
ta. Há quem ainda aborde o 
influenciador diretamente, 
mas a maioria já assimilou, 
por experiência própria, que 
há muito mais por trás da 
escolha do que meramente 
número de seguidores.

É que as campanhas estão 

cada vez mais direcionadas 
e personalizadas, muito mais 
focadas em resultados. Vale 
lembrar que não foram só as 
empresas que entenderam 
os rumos do marketing de 
influência. Os influenciado-
res também evoluíram no 
decorrer dos anos, ampliando 
o mercado para pessoas co-
muns, que se tornaram popu-
lares a partir de hashtags, por 
exemplo. Como elas podem 
ser pesquisadas e conectadas 
a outras postagens relevan-
tes, é possível que qualquer 
um se torne influenciador 

Tecnologia de vozes artificiais é a 
solução para conteúdo acessível

Agora é possível personalizar a comunicação com base na 
preferência por voz e idioma.

Em um mundo totalmente conectado, em que a 
evolução tecnológica não para um segundo, a imple-
mentação da inteligência artificial na vida cotidiana 
dos consumidores tornou-se natural. Uma das áreas 
que mais cresce é a tecnologia de voz, em especial os 
serviços cognitivos de vozes neurais (Neural TTS), que 
utilizando algoritmos de Machine Learning (Aprendi-
zagem de Máquina), são capazes de criar vozes com 
timbres e entonações realistas em várias línguas a 
partir de qualquer texto. 

De olho nessa tendência, empresas de todos os setores 
estão implementando esse recurso na maneira em que 
interagem com seus clientes, parceiros e colaborado-
res, o que promete transformar para sempre a relação 
entre comunicação humana e máquina. De acordo com 
Leandro Alvarenga, CEO da Prime Arte, a utilização das 
vozes neurais, mesmo em seus passos iniciais, já facilita 
a produção de conteúdo, pois posiciona o foco do time 
de desenvolvimento na melhoria da experiência dos 
usuários sem um alto investimento em machine learning. 

“A quantidade de processos e custos para introduzir a 
locução em um vídeo sempre foi excessiva. O surgimento 
dos serviços cognitivos ajuda não apenas a reduzir esses 
gastos operacionais, como também facilita a assistên-
cia, pois a produção tem mais autonomia e rapidez na 
mudança de roteiros, oferecendo exatamente o que o 
cliente está procurando, e isso fortalece seu vínculo com 
a marca e melhora sua experiência,” explica.

Com a aplicação dessa tecnologia de voz em produ-
ções de vídeo, construindo roteiros personalizados para 
cada tipo de demanda, cliente ou situação, em um curto 
período de tempo é possível fazer alterações ou até 
mesmo transformar completamente o material. O que 
antes era um processo demorado, burocrático e caro, 
em que era preciso a mobilização de toda a equipe de 
produção nos trâmites com os locutores até a versão 
final de um filme, hoje se torna acessível. 

Agora é possível personalizar a comunicação com base 
na preferência por voz e idioma, convertendo o texto 
em uma voz mais natural, que combina os padrões de 

entonação e emoção de vozes humanas de forma barata 
e rápida. Para o executivo, existem novas oportunidades 
derivadas da vantagem em usar a inteligência artificial 
com vozes neurais, sobretudo na eficiência que o mer-
cado de comunicação exige nos dias atuais. A estimativa 
é que nos próximos anos, mais e mais negócios sejam 
beneficiados por essa tecnologia, buscando otimizar e 
dar mais escala à produção de conteúdo. 

Alvarenga alerta, entretanto, que o foco é melho-
rar os processos e reduzir custos e não substituir os 
profissionais da voz. “Outro ponto a salientar, é que 
muitas vezes as organizações desistem de colocar o 
conteúdo produzido em outros idiomas por falta de 
orçamento ou até mesmo tempo, porém, com a vozes 
neurais essa barreira é minimizada. Essas soluções 
estão conquistando o seu espaço no mercado e ainda 
será necessário muito desenvolvimento e melhorias 
constantes no produto, mesmo assim, hoje já é um 
grande diferencial competitivo para os desafios da 
comunicação”, finaliza. Fonte e mais informações: 
(www.primearte.com).

Sem dinheiro em conta? Nem isso impede o Pix no Bmg
para fazer transações, como 
enviar dinheiro para qualquer 
pessoa em até 10 segundos 
ou pagar contas na palma das 
mãos. 

“Essa é mais uma inovação 
do Bmg, que há alguns meses 
vem revolucionando o mer-
cado financeiro nacional. O 
Pix Bmg será simples, fácil e 
muito útil para quem não tem 
dinheiro disponível na conta”, 
afirma Flavio Guimarães Neto, 
diretor do Bmg. As taxas de 
juros dessa modalidade giram 
em 2,7% a.m., muito mais van-
tajoso do que as taxas de um 

cheque especial convencional. 
Segundo o executivo, os pla-

nos do banco são para expandir 
essa funcionalidade a todos 
os clientes em breve. “Quere-
mos que os correntistas que 
possuem o cartão de crédito 
normal, sem ser vinculado ao 
consignado, também tenham 
essa facilidade no dia a dia”, 
diz. O Bmg Card é um cartão 
exclusivo para aposentados, 
pensionistas do INSS e servido-
res públicos, que possui taxas 
de juros mais baixas do que 
um cartão de crédito comum. 
Fonte: AproachCom.
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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).

Terminal Químico de Aratu S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 29.300.067.351

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do
Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 3 de dezembro de
2020, às 14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís
Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: 1) Aprovar a alteração da razão social da Companhia; e 2) Consolidação do Estatuto Social da
Companhia. Participação na Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas de-
vem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da
instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02
(dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações
ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde
que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração
deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 1 de dezembro de 2020. Em
decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter excepcio-
nal, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários sem a necessidade de
reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o e-mail
jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como a sua
validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as recomendações
das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deverão ser observados
por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organização Mundial de
Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORTTTTTADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCO
C.N.P.J - 61.346.284/0001-67

Relatório da Diretoria
Srs. acionistas em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.S.as. as demonstrações financeiras da empresa em 31/12/2018, elaboradas segundo as normas contábeis e legislação fiscal em
vigor. Colocamo-nos a disposição dos Srs. para quaisquer esclarecimentos adicionais que julgarem necessários e informamos que as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão realizadas no mês de Novembro de 2020.

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2018 - (Em 1.000 Reais)
Ativo    2017    2018
Circulante 1.188 1.244
Caixa/Bancos 1.071 1.223
Créditos: Clientes 117 22
Permanente: Investimentos 32 32
Imobilizado 1.214 1.186
Total Ativo 2.434 2.462

Demonstração do Resultado do Período de 2017 e 2018 - (Em 1.000 Reais) Demonstração de Fluxo de Caixa - (Em 1.000 Reais)

Passivo    2017    2018
Circulante 270 289
Débitos Sociais e Fiscais 3 3
Outros Débitos 262 180
Provisões Férias 2 3
Provisão IRPF/CSLL 3 103
Patrimônio Líquido 2.164 2.173
Capital Social 420 420
Reserva de Capital 407 407
Reserva Incentivo Fiscal 19 19
Reserva Legal 120 120
Resultado Acumulado 1.179 1.586
Resultado Período 19 (379)
Total Passivo 2.434 2.462

Marisa Claudia Bernacchi Prosdócimi - Diretora Presidente
Rodolfo Prosdócimi - Diretor

Receita Bruta    2017    2018
Serviços 921 475
Impostos sobre Serviços 37 20
Receita Líquida 884 455
Despesas Operacionais
- Despesas Administrativas 354 383
- Despesas Tributárias 117 185
- Despesas Operacionais 315 351
- Despesas Financeiras 2 2
- Receitas Diversas 2 133
Total 786 788
Lucro Operacional Líquido 98 (333)
Contribuição Social 27 21
Imposto de Renda 52 25
Resultado Líquido do Período 19 (379)

   2018
I - Fluxos das Operações
Resultado do Exercicio (379)
(+) Depreciação 27
(+) Clientes 22
(-) Impostos e Encargos 180

(-) Obrigações a Pagar 109
II - Fluxo Investimentos
Resultado Financeiro 133
III - Fluxo do Financiamento
(-) Pagamento de Dividendos 219
Variação do Caixa (326)

Saldo Inicial Caixa 1.548
Saldo Final do Caixa 1.222

Anapaola Prosdócimi - Diretora
Regina Celes Pereira da Silva - Técnica Contábil CRC 1SP085760/O-2

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORANHIA IMPORTTTTTADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCOADORA E COMISSARIA - COIMCO
C.N.P.J - 61.346.284/0001-67

Relatório da Diretoria
Srs. acionistas em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.S.as. as demonstrações financeiras da empresa em 31/12/2019, elaboradas segundo as normas contábeis e legislação fiscal em
vigor. Colocamo-nos a disposição dos Srs. para quaisquer esclarecimentos adicionais que julgarem necessários e informamos que as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão realizadas no mês de Novembro de 2020.

Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2019 - (Em 1.000 Reais)
Ativo    2018    2019
Circulante 1.244 896
Caixa/Bancos 1.223 848
Créditos: Clientes 22 48
Permanente: Investimentos 32 32
Imobilizado 1.186 1.126
Total Ativo 2.462 2.054

Demonstração do Resultado do Período de 2018 e 2019 - (Em 1.000 Reais) Demonstração de Fluxo de Caixa - (Em 1.000 Reais)

Passivo    2018    2019
Circulante 289 332
Débitos Sociais e Fiscais 3 4
Outros Débitos 180 180
Provisões Férias 3 2
Provisão IRPF/CSLL 103 146
Patrimônio Líquido 2.173 1.722
Capital Social 420 420
Reserva de Capital 407 407
Reserva Incentivo Fiscal 19 19
Reserva Legal 120 120
Resultado Acumulado 1.586 1.207
Resultado Período (379) (451)
Total Passivo 2.462 2.054

Marisa Claudia Bernacchi Prosdócimi - Diretora Presidente
Rodolfo Prosdócimi - Diretor

Receita Bruta    2018    2019
Serviços 475 695
Impostos sobre Serviços 20 28
Receita Liquida 455 667
Despesas Operacionais
- Despesas Administrativas 383 405
- Despesas Tributárias 185 174
- Despesas Operacionais 351 665
- Despesas Financeiras 2 2
- Receitas Diversas 133 223
Total 788 (1.023)
Lucro Operacional Liquido (333) (356)
Contribuição Social 21 40
Imposto de Renda 25 55
Resultado Líquido do Período (379) (451)

   2019
I - Fluxo das Operações
Resultado do Exercício (451)
(+) Reversão Provisão de Férias 2
(+) Depreciação 60
(+) Clientes 48
(-) Impostos e Encargos 4
(-) Obrigações a Pagar 148
(-) Contas a Pagar 180
II - Fluxo Investimentos
Resultado Financeiro -
III - Fluxo do Financiamento
(-) Pagamento de Dividendos 152
Variação do Caixa (374)
Saldo Inicial Caixa 1.222
Saldo Final do Caixa 848

Anapaola Prosdócimi - Diretora
Regina Celes Pereira da Silva - Técnica Contábil CRC 1SP085760/O-2

JGCG Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 05.502.264/0001-67 - NIRE nº 35.300.193.903

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(Ata Lavrada sob a forma de sumário, conforme artigo 130, §1º da Lei 6.404/76). Data – Hora e Local: Aos 30 dias do mês de 
novembro de 2020, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Major Sertório, 332 - 2º andar, conjunto 201, Município e Estado 
de São Paulo. Convocação e Comparecimento: Dispensada, posto estarem presentes os acionistas titulares de ações 
representativas da totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: 
Presidente: Frederico de Toledo Gottheiner, Secretário: Daniela de Goes Gottheiner. Ordem do Dia: Deliberar sobre proposta 
da Diretoria de redução do capital social mediante devolução de bens imóveis aos acionistas. Deliberações: discutida ampla-
mente a matéria, a assembleia deliberou: 1) Reduzir o capital social em R$ 143.301,00 (cento e quarenta e três mil e trezentos 
e um reais), mediante devolução, aos acionistas, dos imóveis, assim descritos: a) Lote de terreno urbano, sem benfeitorias, 
sob nº. 36 (trinta e seis) da Quadra “L”, do loteamento denominado Capitalville I, situado no distrito, município de Cajamar. Va-
lor atribuído: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); b) Salão 101 do 1º. andar ou 2º. pavimento do Edifício Itaí, situado na 
Rua Major Sertório, 332. Valor atribuído: R$ 18.839,20 (dezoito mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte centavos): c) 
Escritório 65, localizado no 6º andar, Bloco A, do condomínio Edifício Plaza Alphaville, situado na Alameda Rio Negro, 1084. 
Valor atribuído: R$ 44.359,21 (quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos); d) 
Escritório 66, localizada no 6º andar, Bloco A, do condomínio Edifício Plaza Alphaville, situado na Alameda Rio Negro, 1084. 
Valor atribuído: R$ 55.102,59 (cinquenta e cinco mil, cento e dois reais e cinquenta e nove centavos). 2) Os imóveis são 
restituídos aos acionistas, Daniela de Goes Gottheiner, George de Toledo Gottheiner e Frederico de Toledo Gottheiner, nesta 
data, na proporção das respectivas participações societárias que é de 1/3 (um terço) para cada um. 3) Revestir a Diretoria de 
todos os poderes necessários à implementação da redução de capital aqui deliberada, procedendo aos registros nos órgãos 
competentes. 4) Em face da deliberação acima, o capital social é reduzido para R$ 258.699,00 (duzentos e cinquenta e oito 
mil e seiscentos e noventa e nove reais), sem alteração na quantidade de ações, ficando o art. 4º do Estatuto Social assim 
redigido: “Artigo 4º: O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 258.699,00 (duzentos e cinquenta e oito 
mil e seiscentos e noventa e nove reais), dividido em 100 (cem) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 
Parágrafo Único: A cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas Assembléias Gerais”. 5) Permanecem íntegros 
e plenamente vigentes os demais dispositivos do Estatuto Social não alterados na presente assembléia geral. Nada mais 
havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa para a lavratura da presente ata, sob forma de sumário das ocorrências e, lida e 
achada conforme, foi por todos assinada e será transcrita verbo ad verbum no livro próprio da Companhia, tão logo deliberado 
pelo Registro de Comércio. Presidente da Mesa: Frederico de Toledo Gottheiner, Secretário da Mesa: Daniela de Goes 
Gottheiner. Acionistas: Daniela de Goes Gottheiner, George de Toledo Gottheiner, Frederico de Toledo Gottheiner. 
Visto do Advogado: Clarissa Lindenberg Badke - OAB 112.645-B.

Apesar disso, o Brasil 
tem dado tímidos si-
nais de recuperação, 

e quem planeja ingressar 
novamente no mercado de 
trabalho deve estar atento 
às habilidades requeridas 
por quem está voltando a 
contratar. 

Para nortear estes can-
didatos, Dani Verdugo 
(*), sócia-fundadora e 
headhunter na THE Con-
sulting, dá algumas dicas 
preciosas. “Apesar de o 
Fórum Econômico Mundial 
ter apontado, no início 
de 2020, um crescimento 
expressivo no setor de 
tecnologia, é importante 
que tenhamos em mente 
o investimento em outras 
áreas - principalmente no 
que diz respeito às soft 

Quem planeja ingressar no mercado de trabalho 
deve estar atento às habilidades requeridas por quem está 

voltando a contratar.
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O projeto “Queijo do Marajo´ – o processo de Indi-
cacão Geográfica” foi o grande vencedor na categoria 
Articulacão de Cadeias de Valor, concorrendo com 
projetos de toda América Latina, no concurso de his-
tórias de sucesso Transformando Vidas. A iniciativa 
pertence ao Programa AL-Invest 5.0, um dos progra-
mas de cooperação econômica mais bem sucedidos 
da União Europeia na América Latina, cujo objetivo 
é apoiar o desenvolvimento empresarial na região, 
reduzindo a pobreza por meio do aprimoramento da 
produtividade das MPEs, promovendo o seu desen-
volvimento sustentável.

Como exemplo de destaques no projeto apresentado 
no concurso está o Queijo do Marajó Fazenda São 
Victor, devido às expressivas premiações a nível na-
cional e internacional. A iguaria bubalina conquistou 
premiações, como: o primeiro lugar no XII Encontro 
Nacional de Criadores de Búfalos e II Marajó Búfa-
los, tendo o reconhecimento na maior premiação de 
queijos artesanais; o Prêmio Queijo do Brasil, como 
o “Bronze” na III Edição; o ’Super Ouro” na IV Edi-
ção, e “Ouro” na V Edição. Emplacou também, com 
a categoria “Prata”, na maior competição mundial de 
produtos lácteos, na França - IV Edição do Mondial 
du Fromage et des Produits Laitiers. 

Outro referencial até mesmo em termos de quali-
dade do produto, foi a conquista do Selo Arte, como 
primeiro produto no Pará com autorização para 
vender em todo território nacional. “É gratificante 
ver a representatividade dos produtores queijeiros 
da Ilha do Marajó. Um produto tão genuíno, e que 
hoje, é conhecido e reconhecido a nível internacio-

Queijo do Marajó Fazenda São Victor 
é o primeiro produto no Pará com autorização para vender em 

todo território nacional.
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Mercado de trabalho: conheça as 
demandas do período pós-pandemia
De acordo com dados divulgados pelo IBGE no último mês, mais de 4,1 milhões de brasileiros foram parar na fila do desemprego entre maio e setembro. O 
número - impressionante e assustador - reflete as dificuldades que o país tem enfrentado durante todo o período da pandemia do Coronavírus

skills”, afirma a empresária. 

	 •	Resolução de proble-
mas - Todas as empre-
sas - não importa qual 
seja o setor - têm algo 
em comum: buscam 
profissionais que mini-
mizem contratempos. 
“Nós sempre ouvimos 
por aí que ‘chefe não 
gosta de problema, 
gosta de solução’, e isso 
é a mais pura verdade. 
Quem sabe enxergar 
as situações de uma 
maneira mais ampla 
- identificando deta-
lhes que, muitas vezes, 
passam despercebidos - 
ganha pontos”, ressalta 
Verdugo. 

	 •	Pensamento crítico 
- Ponderar, ponderar 

longo prazo”, aponta a 
headhunter . 

	 •	Confiança - A se-
gurança fortalece a 
imagem profissional. 
“Tanto no meio or-
ganizacional, quanto 
em outros aspectos e 
situações de nossas 
vidas, a confiança é 
indispensável. Ela nos 
ajuda a marcar pre-
sença e impor nossas 
opiniões de maneira 
assertiva e segura. 
Se não temos firmeza 
em nossas ações, os 
outros - neste caso, os 
empregadores - jamais 
sentirão confiança na 
nossa capacidade de 
desenvolver as ati-
vidades propostas”, 
destaca Dani. 

	 •	Atenção ao cliente 
interno e externo - 
Valorizar seu público, 
sempre. “O bem mais 
precioso de uma em-
presa são seus clientes. 
Ter isso em mente já é 
meio caminho andado 
para quem busca tri-
lhar uma carreira de 
sucesso. Outro ponto 
importante é saber que 
não se deve valorizar 
um em detrimento do 
outro. Isso quer dizer 
que clientes internos 
têm tanto valor quanto 
quem consome seu pro-
duto ou serviço”, finali-
za a sócia-fundadora da 
THE Consulting . 

(*) - É  sócia-fundadora e headhunter 
na THE Consulting, que atua com 

recrutamento executivo, mapeamento 
de mercado e estudo de estruturas 

(https://theconsulting.com.br/). 

e ponderar. “Analisar 
minuciosamente as di-
versas questões com as 
quais nos deparamos 
diariamente em um 
ambiente corporativo 

é uma habilidade que 
nem todos têm, mas é 
o tipo de competência 
que dá para desenvol-
ver se o profissional 
busca se destacar a 

Projeto Queijo do Marajó 
venceu concurso internacional

nal, sendo um dos destaques no projeto, e que foi o 
grande vencedor do concurso”, frisa Cecília Pinheiro, 
proprietária da Queijaria Fazenda São Victor. 

 De acordo com Rubens Magno, diretor-superin-
tendente do Sebrae no Pará, o concurso é um viés 
relevante para gerar prospecção e inserção de pro-
dutos da categoria no exterior. “A busca do mercado 
internacional é algo que muitas empresas sonham 
trabalhar. Pensando em desenvolver potenciais des-
ses empresariados, estamos participando de eventos 
de exportação, com planos de trabalhar o mercado 
externo junto a aqueles que estão prontos”, revela. 
Outras informações (https://www.facebook.com/
queijodomarajofazendasaovictor/).

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 26 de novembro de 20206

De uma forma, que foi possível provar que a inteligência 
emocional está diretamente ligada aos bons resultados 
das empresas. Esse mesmo estudo, apontou que a inte-

ligência emocional é responsável por 67% das habilidades consi-
deradas necessárias para um desempenho superior em líderes. 

Sendo até 2x mais importante que o conhecimento técnico ou o 
QI. Ricardo Vasco, Head de Aquisição da Leads2b (www.leads2b.
com), startup focada em automatização de vendas B2B lembra 
de um estudo sobre o tema realizado pela AT&T. 

“Em todos os níveis de gerenciamento, os funcionários que 
possuem inteligência emocional são 20% mais produtivos que 
os demais, por isso, desenvolver essa soft skill é tão importante 
no mercado de trabalho”, explica Vasco. O termo inteligência 
emocional é a capacidade do profissional de reconhecer e ge-
renciar suas próprias emoções e os sentimentos. São divididas 
em quatro pilares fundamentais.

Autoconsciência: a autoconsciência é o pilar da inteligência 
emocional relacionado a estar ciente de suas emoções e reco-
nhecer como elas se manifestam conforme surgem. Por exemplo, 
uma emoção como nervosismo pode ser uma mistura de certos 
pensamentos (“Não sou bom nisso” ou “Estou com medo de co-
meter um erro”) e certas sensações em nossos corpos (arrepios, 
taquicardia, suor frio, entre outros). 

“Conhecer a si mesmo é uma forma de entender de verdade o 
que e quais são os seus limites e também analisar de que maneira 
eles podem ser maximizados para você ter um resultado profis-
sional cada vez melhor. Existem testes, planilhas e meditações 
guiadas que podem auxiliar nessa busca interna”, comenta o 
especialista da Leads2b.

Autogerenciamento: o autogerenciamento é a parte da 
inteligência emocional que se relaciona ao gerenciamento das 
suas emoções e a busca de maneiras melhores ou positivas de 
expressá-las. Dependendo da situação, existem muitas estraté-
gias diferentes que podemos usar para regular melhor nossas 

A área comercial descobriu que a inteligência emocional é uma habilidade que será cada vez mais valiosa para as vendas. O tema 
inteligência emocional com foco nos negócios foi introduzido pelo psicólogo Daniel Goleman na década de 1990, quando ele realizou um 

estudo em mais de 200 empresas de grande porte e identificou algumas habilidades em comum em gestores de sucesso. 

Pexels

da inteligência emocional que nos ajuda a fazer essa distinção. 
“Ou seja, a consciência social é a capacidade de ver as coisas do 
ponto de vista de outra pessoa, considerando seus pensamentos 
e sentimentos individuais sobre uma experiência. 

Claro que nunca vamos poder entender exatamente como outra 
pessoa se sente. Mas é possível aprender sobre os pensamentos 
e sentimentos do outro, prestando atenção à forma como ele se 
comunica – seja verbal ou não verbalmente”, ressalta Vasco. Para 
desenvolver essa skill é válido praticar a empatia, se colocando 
no lugar das pessoas que estão ao seu redor e praticando suas 
habilidades de escuta ativa.

Gerenciamento de relacionamentos: o gerenciamento 
de relacionamentos é a parte da inteligência emocional onde 
respondemos às emoções das outras pessoas. Para um bom 
gerenciamento de relacionamentos, é preciso estar sintonizado 
com as emoções das outras pessoas, principalmente como elas 
respondem às nossas ações e comunicação. ”Ou seja, nossas 
emoções afetam as outras pessoas assim como as emoções delas 
nos afetam. 

Como quando, por exemplo, você entra em um lugar onde as 
pessoas estão deprimidas ou muito agitadas e começa a se sentir 
assim também, sem nem saber o porquê”, comenta o Head de 
Aquisição da Leads2b. O mais importante é desenvolver a cons-
ciência e habilidades nos três primeiros domínios da inteligência 
emocional.

Ter consciência das emoções (autoconsciência), para ser 
capaz de gerenciar essas emoções (autogerenciamento) são 
habilidades essenciais que sustentam um bom gerenciamento 
de relacionamentos.

“Em resumo, desenvolver a inteligência emocional é uma jor-
nada através de cada um de seus pilares, buscando melhorar um 
a um todos os aspectos envolvidos. Se a ideia é aprimorar essa 
soft skill, tenha em mente que esse processo não é automático”, 
completa Ricardo Vasco.

#tenhacicatrizes

Renata Maksoud

Como tomar melhores decisões

Renata Maksoud (*)

Baseado em algumas pesquisas já feitas uma 
pessoa tem, aproximadamente, 35 mil deci-

sões a tomar, por dia. Isso mesmo, por dia. Não 
é por semana, nem por mês e nem por ano. São 
35 mil decisões POR DIA!!!!

Muito louco isso, não é? 
Se um dia tem 86.400 segundos, e conside-

rando que uma pessoa normal dorme em torno 
de 7 horas por noite, teremos uma vida ativa de 
61.200 segundos. A equação resulta a fazermos 
uma escolha a cada um segundo e meio (um 
pouco mais) do tempo que vivemos.

E com um número tão alto assim, como fazer 
para tomarmos as decisões mais assertivas, que 
nos levem de fato a uma vida melhor?

A resposta é: com clareza, organização e 
disciplina.

Clareza: ter um objetivo predefinido. Isso vale 
para a vida pessoal ou profissional. É só determi-
nar o seu objetivo. Lembre-se de que "ficar rico" 
ou "ser feliz" ou "viajar muito", não são objetivos 
bem definidos. Dê aos objetivos o que costumo 

chamar de identidade: defina o que, como, onde, 
quando, com quem e finalmente para quê.

Tomando como exemplo um objetivo de ordem 
pessoal: quero viajar (o que), de navio (como), 
para a Itália (onde), daqui a um ano (quando), 
sozinha (com quem), para conhecer melhor a 
cultura e a história que as construções antigas 
tem para me mostrar. Isso é um objetivo bem 
construído.

Claro que também precisamos contar com 
plausibilidade - ou seja, levar em conta algumas 
variáveis para que o tempo de planejamento 
seja suficiente para a realização do objetivo - o 
que nos leva ao segundo ponto: a organização.

Tendo o objetivo definido, é preciso se organi-
zar e organizar algumas ações para termos um 
caminho em direção a esse objetivo. No caso da 
viagem para a Itália, vou precisar guardar um 
valor x de  dinheiro para conseguir comprar a 
viagem. Precisarei também pesquisar lugares e 
cidades que quero conhecer e que estejam em 
um roteiro de cruzeiro marítimo. Caso não tenha, 
precisarei procurar um roteiro aéreo e terrestre 
- aqui temos a primeira variável para lidar. 

Agora a disciplina. A disciplina nada mais é do 

que as tais 35 mil decisões que tomamos todos os 
dias.  Se você tomar uma decisão que não esteja 
alinhada com o seu objetivo e com a organização 
planejada, é muito provável que você não alcance 
o seu objetivo. Ou, se alcançar, certamente não 
vai ser no prazo que você determinou lá no início.

O que temos que manter na nossa mente o 
tempo todo é nosso objetivo. Se cada atitude 
sua ou escolha que você fizer estiver de acordo 
com o seu objetivo, o trajeto pode não ser fácil, 
mas você vai chegar aonde quer.

Na prática isso funciona da seguinte forma: 
para poder ir para a Itália em um ano, terei que 
economizar os tais x por mês. Para isso, eu te-
nho que deixar de almoçar fora nos meus dias 
de trabalho e passar a levar comida de casa. e/
ou deixar de sair no fim de semana em bares e 
baladas etc. - claro, num cenário sem pandemia. 

Transforme seu objetivo em um quebra cabeça 
e a cada decisão que você for tomar, pergunte-
-se: essa decisão é equivalente a uma pecinha 
do meu quebra cabeça? Se for, você está no 
caminho certo. Se não for, repense, reveja 
suas necessidades imediatas e avalie se aquilo 
é realmente imprescindível para você naquele 

momento, ou se vale à pena renunciar a um 
pequeno capricho para conquistar algo maior. 

Importante ressaltar que quando fazemos 
uma escolha, sempre teremos como resultado 
um conjunto de coisas - os tais ônus e bônus - o 
que eu costumo chamar de pacote. Nenhum 
pacote é feito só de acontecimentos bons e 
felizes ou de ruins e infelizes. Cabe a nós, mais 
uma vez, analisar e ponderar qual é o melhor 
caminho para o ponto de chegada.

É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Master 
Coach em Desenvolvimento Humano, Coautora do livro 

Mindset Coaching. Possui sólida formação em renomada 
instituições nacionais e internacionais e traz experiência 

de 25 anos como publicitária e chef de cozinha. Missão 
de vida: ajudar pessoas a serem mais felizes!
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emoções. Vamos vê-las a seguir. 

Boas maneiras de desenvolver esse pilar é prestar atenção 
em como você se sente no momento, é o primeiro passo para 
um autogerenciamento mais eficaz de seu comportamento, ou 
criando uma lista de situações ou eventos que geram emoções 
negativas, como raiva ou frustração. Então, desenvolva e escreva 
uma forma para lidar com essas situações de um jeito positivo e 
eficiente. Sempre revise essas estratégias para estar preparado 
para colocá-las em prática.

consciência social: existe uma grande diferença entre os 
nossos sentimentos e pensamentos, com as emoções e pensa-
mentos dos outros. A consciência social, nesse caso, é a parte 

inteliGênciA eMocionAl 
pARA venDAs: A iMpoRtânciA 

Dos QUAtRo pilARes



Como aproveitar o 
boom do streaming para 
sincronizar campanhas?

Não é novidade 
para ninguém que o 
consumo de streaming 
vem crescendo 
acentuadamente nos 
últimos anos

E que foi impulsionado 
recentemente pelas 
mudanças nos nos-

sos hábitos decorrentes 
das políticas adotadas para 
enfrentar a pandemia. No 
Brasil, temos um mercado 
em expansão, com novos 
players anunciando entrada 
no País, como a Disney+ e a 
Pluto TV (da ViacomCBS), 
além de plataformas já esta-
belecidas como Globoplay, 
Netflix e Amazon Prime. 

Esse formato, que pro-
mete maior liberdade de 
escolha ao usuário, seja na 
seleção do conteúdo ou no 
momento mais adequado 
para assistir, apresenta de-
safios e oportunidades para 
as marcas. Por exemplo, 
como divulgar serviços e 
produtos em plataformas 
que apresentam novos mo-
delos de negócios? Como fa-
lar com esses consumidores 
que estavam em TVs abertas 
e fechadas e que agora ficam 
horas em ferramentas de 
streaming? 

Para dar uma ideia da im-
portância dessa migração, 
nos Estados Unidos existe 
um movimento que recebeu 
o nome de “cord cutters” 
(cortadores de cabos), que 
mostra a mudança do mode-
lo tradicional, nesse caso o 
cabo, para on demand. Com 
a transformação nesse seg-
mento, não somente temos 
que reavaliar o formato da 
comunicação de marca, mas 
sua efetividade. Uma opção 
para as marcas é o uso de 
modelos de atribuição. 

Com eles é possível uti-

lizar métricas online para 
avaliar o resultado de curto 
prazo e até construção de 
marca pelas campanhas nas 
plataformas de streaming 
on demand. Plataformas 
como Pluto TV ou Spotify, 
que adotam modelos de 
negócio com publicidade, 
podem ser mensuradas 
para compreender toda a 
jornada dos usuários, como 
o interesse pela ação publi-
citária, o entendimento da 
mensagem e a efetividade 
do call-to-action. 

Esse tipo de iniciativa, já 
forte nos Estados Unidos e 
na Europa, usa ferramen-
tas que permitem desde 
a sincronização de peças 
publicitárias com conteúdo 
online em tempo real, até 
o cruzamento de dados de 
anúncios com as variações 
em KPIs online. A partir des-
sa combinação, é possível 
identificar os elementos que 
geram maior engajamento, 
ajustando as campanhas 
online e medindo a duração 
do efeito. 

Compreender o período 
de interesse pelo usuário, 
por exemplo, permite fazer 
um teste A-B de diferentes 
conteúdos com base na 
resposta real do consumi-
dor, um complemento às 
pesquisas declaratórias e 
dados de audiência que hoje 
são utilizados para construir 
um plano de mídia. O bom 
dessa solução, já validada 
por uso em TVs pelo mundo, 
é que ela está pronta para os 
novos desafios do mercado 
de streaming. 

Além das métricas de 
conversão, o modelo de 
atribuição conseguirá aju-
dar a avaliar as melhores e 
mais eficazes estratégias de 
conteúdo. 

(*) - É CSO e COO da TunAd (https://
tunad.io/).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

A França, que já ultra-
passou a marca de 
dois milhões de casos 

de Covid-19 desde o início da 
emergência, poderá reabrir 
algumas lojas consideradas 
não essenciais a partir do 
dia 1º de dezembro, segundo 
indicações do primeiro-mi-
nistro do país, Jean Castex.

Além disso, o governo 
francês cogita reabrir as 
estações de esqui durante o 
período. No entanto, as au-
toridades locais ainda estão 
consultando as principais 
organizações do setor para 
oficializar a medida. Mesmo 
que os hospitais franceses 
estejam quase no limite, 
as autoridades de saúde 
disseram que a quantidade 
de novas infecções no país 
caíram 40% na última sema-
na, bem como o número de 
internações (13%).

Na Alemanha, o ministro 
da Saúde, Jens Spahn, já 
confirmou que não aprova 
as celebrações de festas 
de Natal em dezembro. A 
quantidade de novos casos 
do Coronavírus Sars-CoV-2 

Alguns países deverão flexibilizar o lockdown durante o período. 
Iluminações de Natal em Berlim.

Uma pesquisa da KPMG realizada 
com CEOs chineses apontou que 55% 
deles acreditam que a pandemia ace-
lerou drasticamente a transição para 
as operações digitais da empresa que 
eles lideram, em contraste com 30% 
da média global. Além disso, eles 75% 
dos líderes chineses disseram que já 
começaram a explorar e alavancar 
tecnologias emergentes em potencial, 
4 pontos percentuais a mais do que os 
CEOs globais. 

O recorte chinês do levantamento 
produzido traz um retrato fiel das 
principais preocupações, prioridades 
e expectativas dos CEOs chineses no 
que se refere ao desenvolvimento dos 
negócios, os desafios que os líderes 

enfrentam e estratégias para planejar o 
sucesso das organizações nos próximos 
anos, trazendo um olhar direcionado 
para as questões que envolvem as 
mudanças geradas pela crise mundial 
da Covid-19. 

Quando questionados sobre o au-
mento de investimentos nas tecno-
logias emergentes, 77% dos chineses 
apontaram que darão prioridade para 
inteligência artificial e aprendizado 
de máquina contra 68% dos líderes 
globais. Com relação ao uso de com-
putação em nuvem, ela vem vai ser 
implementada por 70% dos chineses 
contra 65% dos globais. 

Para o sócio-diretor líder da prática 
chinesa da KPMG no Brasil, Davi Wu, a 

economia digital cresceu exponencial-
mente na China nos últimos anos, e a 
transformação digital está impactando 
vários setores, especialmente serviços 
financeiros, saúde, bens de consumo 
e manufatura. 

“Acelerada pela pandemia, a impor-
tância da tecnologia está se tornando 
cada vez mais aparente. Na área de 
saúde, a tecnologia está crescendo ra-
pidamente com a implantação de apli-
cativos de saúde, diagnóstico, farmácia 
e tratamento online. O crescimento 
da demanda por produtos digitais e 
de serviços de distribuição acelerou a 
tendência de integração, colaboração 
e plataforma da cadeia de suprimentos 
de varejo”, analisa (AI/KPMG).

Europa prepara medidas para 
permitir celebrações no Natal

Faltando menos de um mês para o Natal, os governos dos países europeus já preparam as suas medidas 
para combater a propagação do novo Coronavírus com o objetivo de permitir que as celebrações 
aconteçam de forma mais segura

tes e pubs. No entanto, os 
locais poderão ficar abertos 
somente até às 22 horas.

Apesar de flexibilizar as 
regras anti-Covid, os minis-
tros britânicos destacaram 
que “não vai ser um Natal 
completamente normal”. Na 
Espanha, o governo da ca-
pital Madri pretende testar 
toda a população antes do 
Natal, através dos exames 
rápidos para a Covid-19. Já 
na Catalunha, bares e res-
taurantes vão reabrir suas 
portas entre os dias 21 de 
dezembro e 3 de janeiro.

Em outras nações, a Polô-
nia reabrirá na próxima se-
mana os centros comercias. 
No entanto, o primeiro-mi-
nistro do país, Mateusz Mo-
rawiecki, pediu “disciplina” 
para a população.A Finlân-
dia, por sua vez, seguiu o 
sentido inverso dos outros 
países do continente. Apesar 
de ser uma das nações que 
menos restrições implemen-
tou para combater o vírus, o 
governo local aplicará novas 
regras a partir do dia 30 de 
novembro (ANSA).

A
N
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e a taxa de internações não 
param de crescer em solo 
alemão. Entre os dias 23 de 
dezembro e 1º de janeiro, que 
englobarão as celebrações 
do Natal e do Réveillon, a 
Alemanha deverá permitir 
reuniões envolvendo até 
10 pessoas de duas famílias 
diferentes. No entanto, o 
governo recomendará que os 
indivíduos se isolem volun-
tariamente por alguns dias.

As igrejas alemãs também 
deverão ter permissão para 

organizar cerimônias, mas 
com a presença de um nú-
mero restrito de pessoas. A 
Alemanha deverá extender o 
atual lockdown por mais três 
semanas em uma tentativa 
de desacelerar a propagação 
do vírus, mirando tornar 
mais seguras as celebrações 
natalinas da população. No 
Reino Unido, a quarentena 
deverá ser flexibilizada para 
o Natal, com a permissão 
para a reabertura de lojas 
não essenciais, restauran-

Pandemia acelerou a transformação digital na China
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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:

O pretendente: CLEBISOn ABDOn DOS SAnTOS, profissão: pintor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 04/10/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abdon José dos Santos e de Valmira Vírissimo dos 
Santos. A pretendente: CíBIA PIRES DIAS, profissão: auxiliar de produção, estado civil: 
solteira, naturalidade: Utinga, BA, data-nascimento: 21/12/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Gomes Dias e de Gení Araujo Pires.

O pretendente: MICkAEL JAIRO RODRIGuES, profissão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1992, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Francisco Carlos Rodrigues e de Marluci Auxiliadora 
Rodrigues. A pretendente: JuLIAnA DA SILVA BARBOSA, profissão: pedagoga, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adão Vicente Barbosa e de Maria 
Leonidas da Silva Barbosa.

O pretendente: EDILSOn DE LIMA ROChA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1984, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Everaldo de Jesus Rocha e de Maria de Lourdes 
Ferreira de Lima. A pretendente: DAnIELy CABRAL TRAJAnO, profissão: domés-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: Conçeição, PB, data-nascimento: 01/09/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Cabral Neto e de 
Damiana Trajano Cabral.

O pretendente: DAnILO CARVALhO VIEIRA, profissão: ajudante de obras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1992, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Moises Vieira e de Geni Carvalho Vieira. A 
pretendente: DéBORA TRAJAnO CABRAL, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Joaquim Cabral Neto e de Damiana Trajano Cabral.

O pretendente: MAThEuS RIBEIRO DE OLIVEIRA, profissão: empacotador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/2002, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Ferreira de Oliveira e 
de Monica Ribeiro dos Santos. A pretendente: ELLEn BEATRIz GOnçALVES DE 
SOuzA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Presidente Dutra, BA, 
data-nascimento: 28/08/2004, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Roberto 
Neves de Souza e de Mabel Gonçalves Dias de Souza.

O pretendente: LAERTE PInhEIRO DE SOuSA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 23/09/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Ribeiro de Sousa e de Marlene 
Pinheiro de Sousa. A pretendente: FLáVIA CunhA DE CARVALhO, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Carlos de Carvalho e 
de Marinês Cunha dos Santos.

O pretendente: MAGnO AGuIAR CARLOS DE FRAnçA, profissão: técnico de som, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1971, 
residente e domiciliado em Mairiporã, SP, filho de Jorge Carlos de França e de Ivone 
Passarinho França. A pretendente: FRAnCILEnE SILVA DE ARAuJO, profissão: pe-
dagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 17/05/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Clodomir Marques de Araujo 
e de Edilene Alexandre da Silva.

O pretendente: JOSE VITOR DOS REIS uChOA, profissão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/2000, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Jose Roberto Dias Uchoa e de Eunice 
Alves dos Reis Uchoa. A pretendente: MIRIAn BARBOSA SAnTOS, profissão: vende-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josevaldo Almeida dos 
Santos e de Irene Barbosa dos Santos.

O pretendente: JOSé hEnRIquE DOS SAnTOS, profissão: gesseiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 26/10/1959, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Josefa da Conceição. A pretendente: MARIA 
DA COnCEIçãO DE JESuS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, 
BA, data-nascimento: 04/04/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Laura Maria de Jesus.

O pretendente: JhOnATAn nASCIMEnTO DOS REIS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 12/05/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fábio Nascimento dos Reis 
e de Eliana Rodrigues dos Reis. A pretendente: SARA SAnTAnA SOARES, profissão: 
estágiara, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/2000, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Pero Souza Soares Neto 
e de Maria Adelucia Santana Soares.

O pretendente: LEOnARDO FERnAnDES DE ALMEIDA zAMOnER, profissão: téc-
nico de enfermagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/03/1982, residente e domiciliado em Barueri, SP, filho de Edison Zamoner e de Cilene 
Fernandes Almeida Zamoner. A pretendente: VIVIAn APARECIDA VERISSIMO DA 
SILVA, profissão: tecnóloga em radiologia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 17/12/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Lima Verissimo da Silva e de Aureslina Alcantara Franca da Silva.

O pretendente: nATAn MARInhO SAnTOS, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vitória de Mearim, MA, data-nascimento: 22/09/1991, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Miguel Lobato Santos e de Maria José 
Marinho Santos. A pretendente: CLEyDE AnTOnIA OLIVEIRA, profissão: pescadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Vitória de Mearim, MA, data-nascimento: 04/06/1976, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria do Socorro Oliveira.

O pretendente: CLAuDIO MARCIO ALVES SOBRInhO, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 06/11/1972, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves Sobrinho e de 
Espedita Pereira Sobrinho. A pretendente: IRAnI DA SILVA AquInO ASSIS, profissão: 
orientadora sócio educativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 08/01/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elias 
Aquino de Assis e de Gildete Mariano da Silva Assis.

O pretendente: nEEMIAS CRISTIAnO DE PAuLA MOACIR, profissão: autônomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 05/07/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reinaldo Rodrigues Moacir 
e de Clarice de Paula Francisco Moacir. A pretendente: CARInA VARGAS FERREIRA, 
profissão: gerente de salão, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/05/1988, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Luiz Carlos 
Ferreira e de Eliete dos Santos Vargas Ferreira.

O pretendente: RAFAEL SAnTOS DA SILVA, profissão: ajudante de refrigeração, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Paulo Roberto da Silva e de 
Debora dos Santos Pedrosa. A pretendente: nEyDy SARAVIA MAMAnI, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celestino Mamani Mamani 
e de Blanca Zulema Saravia.

O pretendente: RAFAEL LEAnDRO MARTInS SAnTOS, profissão: trader, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Oliveira Santos e de Selma Martins. 
A pretendente: LuCIéLIA DOS SAnTOS MEnDES, profissão: frentista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 12/06/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Helio Ferreira Mendes e de Ivanete dos Santos.

O pretendente: AnDERSOn FOGO PEREIRA LIMA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1979, residente e domi-
ciliado em Mongaguá, SP, filho de Domingos Pereira Lima e de Berenice Fogo Lima. A 
pretendente: ARIAny TEnORIO DE BRITTO, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Almir de Britto e de Maria de Lourdes Tenorio.

O pretendente: MILTOn CORRêA DE SOuzA nETO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 01/11/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sidenilson Corrêa de Souza 
e de Joana D'arc Ambrozio. A pretendente: FABIAnA MARIA DE OLIVEIRA, profissão: 
babá, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
04/12/1981, residente e domiciliada em Poá, SP, filha de João Jose de Oliveira.

O pretendente: nILSOn DE CASTRO CARVALhO, profissão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Pau Brasil, BA, data-nascimento: 06/02/1960, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Carlos de Castro Carvalho e de Maria Ernesto Couto. A 
pretendente: LEOnIDA MARquES DA COSTA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tapira, PR, data-nascimento: 28/02/1961, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Marques da Costa e de Jovencia Soares da Costa.

O pretendente: WELLInGTOn RODRIGO BEzERRA DA SILVA, profissão: frentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Conchal, SP, data-nascimento: 12/09/1996, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de João Aldo Bezerra da Silva e de Maria José Martins 
da Silva. A pretendente: ThAIS nAyARA SCALAMBRInE DE SOuzA, profissão: recep-
cionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Roberto de Souza 
e de Vania Scalambrine Pereira de Souza.

O pretendente: LuCAS FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 10/03/1996, residente 
e domiciliado em Campo Limpo Paulista, SP, filho de Leoci Luís de Oliveira e de Luci-
mara Mendes Ferreira. A pretendente: kAROLInA SAnTOS BEnEDETTI OLIVEIRA, 
profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Joao Batista Benedetti Oliveira e de Angelica Santos Souza.

O pretendente: JOãO BATISTA SAnTAnA VICEnTE, profissão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Esperança, PB, data-nascimento: 25/04/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vicente Filho e de Damiana Santana 
Vicente. A pretendente: MEuRE ALMEIDA nunES, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Baturité, CE, data-nascimento: 15/01/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Pompílio Soares Nunes e de Raimunda Almeida Nunes.

O pretendente: AnTOnIO MARCOS AMuRIM FERREIRA, profissão: azulejista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Crateús, CE, data-nascimento: 06/10/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ferreira Gomes e de Maria 
Antonia Amurim. A pretendente: yARA CEREnCOVICh, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jorge Cerencovich e de Maria do 
Carmo Cerencovich.

O pretendente: DAnIEL MAnOEL PEREIRA DA SILVA, profissão: balconista de frios, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1996, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Ivanei Manoel da Silva e de Ruth 
Pereira Garcia. A pretendente: RAnnIELI FIGuEIREDO DE SOuSA, profissão: con-
tadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Albertino Figueiredo de 
Sousa e de Florisa Martins de Sousa.

O pretendente: ALEXAnDRE nICOLAu COSTA, profissão: técnico de telecomunicação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1996, residen-
te e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Francisco Nicolau da Costa e de Francisca 
Alexandre de Souza Costa. A pretendente: yASMIn MOREIRA SOARES, profissão: 
operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-
nascimento: 21/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Samuel Soares e de Silvia Maria Nogueira Moreira.

O pretendente: EDISOn DA SILVA PEREIRA, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elenilson Amador Pereira e de 
Gerusa da Silva Pereira. A pretendente: SuELI DA SILVA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1982, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Honorio da Silva 
e de Gerusa Clemente da Silva.

O pretendente: DAVI RODRIGuES MARTInS, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Oliveira Martins e de Yara 
Rodrigues Martins. A pretendente: LAyAnE RODRIGuES DE ARAÚJO DO CARMOS, 
profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: Governador Valadares, MG, 
data-nascimento: 30/09/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Lamarck 
Pereira do Carmo e de Gisnária Rodrigues de Araújo.

O pretendente: hARLEy PEREIRA DA SILVA, profissão: porteiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/03/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Pereira da Silva e de Maria da Conceição 
Braga Silva. A pretendente: TATIAnA FERnAnDA DOS SAnTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1980, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Fernando dos Santos e de 
Judith da Cruz dos Santos.

O pretendente: JuLIAn nERES DE AMORIM, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Ailton Ferreira de Amorim e de Elzelene Neres de Souza. A 
pretendente: MIChELE ChAGAS, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Dario Chagas e de Francisca Lima das Chagas.

O pretendente: AnTOnIO DE JESuS FREITAS, profissão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itamarí, BA, data-nascimento: 15/11/1974, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Clarindo de Souza Freitas e de Inês Maria de 
Jesus. A pretendente: VânIA TRInDADE DOS SAnTOS, profissão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 02/12/1972, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nativo José dos Santos e de Maria 
Auxiliadora Trindade dos Santos.

O pretendente: nATAnAEL LEAnDRO DE FRAnçA, profissão: operador de caixa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 05/08/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eliel Leandro de 
França e de Maria das Neves Barboza Maciel. A pretendente: MARIA CAROLInI 
SOuSA DE ALEnCAR, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: 
Francisco Morato, SP, data-nascimento: 10/09/2001, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de José Adaucélio Lima de Alencar e de Maria Odete 
de Sousa Alencar.

O pretendente: DEODATO PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: montador de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira dos Santos e de 
Francisca dos Santos. A pretendente: VERA LuCIA DE OLIVEIRA LIMA, profissão: 
cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Bento do Una, PE, data-nascimento: 
11/11/1964, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Bernardino 
Hercolano Lima e de Eulalia Gomes de Oliveira.

O pretendente: EVERTOn GOMES DA SILVA, profissão: barbeiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eliezer Isidoro da Silva e de Lucilene Gomes de 
Oliveira da Silva. A pretendente: LETICIA MOTTA FERREIRA, profissão: atendente de 
padaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Borges Ferreira e 
de Ana Paula Motta Ferreira.

O pretendente: ThIAGO DA SILVA JuSTInO, profissão: bombeiro civil, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1985, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Irineu Justino e de Neli da Silva Justino. A preten-
dente: kAREn DAMACEnA BALTAzAR, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 24/07/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alessandro Aparecido Domingues Baltazar e de 
Monica Dias Damacena.

O pretendente: JAIRO FERnAnDES DA SILVA, profissão: supervisor, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/03/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alberico da Silva e de Ivonete Fernandes da 
Silva. A pretendente: DALVIAnA BATISTA DE ALMEIDA, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Parnaíba, PI, data-nascimento: 13/09/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas do Nascimento 
de Almeida e de Maria dos Remédios Batista de Almeida.

O pretendente: EDuARDO BRAGA DE AzEVEDO, profissão: auxiliar de disciplina, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1988, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de João Domingos de Azevedo e 
de Terezinha Francisca de Azevedo. A pretendente: ELISânGELA CRISTInA DA 
SILVA TORRES, profissão: auxiliar administrativo hospitalar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo Torres e de Marlene Aparecida 
da Silva Torres.

O pretendente: VAnDERLEI MESSIAS SILVA, profissão: operador de roçadeira, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Messias Silva e de Antonia 
Alves da Silva Messias. A pretendente: RITA DE CáSSIA MEIRA OLIVEIRA, profis-
são: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/11/1967, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jenilton Oliveira 
e de Isaulina Meira.

O pretendente: PAuLO hEnRIquE RIBEIRO DA SILVA, profissão: motorista, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1997, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, filho de Elisvanildo Joaquim da Silva e de 
Marica Fernandes Ribeiro. A pretendente: éVELLIM VITÓRIA DE LIMA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Limoeiro do Norte, CE, data-nascimento: 
28/11/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivila 
Maria de Lima.

O pretendente: PEDRO BARBOSA GALInDO, profissão: auxiliar de estoque, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Regina Barbosa Galindo. A pretendente: 
AMAnDA DE CARVALhO TEIXEIRA, profissão: teleatendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/2002, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Henrique Santos Teixeira e de Elza Eugênia 
de Carvalho Teixeira.

O pretendente: JOSé ROBERTO DA SILVA, profissão: cobrador de ônibus, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 04/10/1957, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves da Silva e de Diva 
Alves Calazans. A pretendente: JuRACI DE SOuzA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1962, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de Souza e de Izabel Rita 
de Souza.

O pretendente: DAnILO DA SILVA MELLO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Luiz de Mello e de Cleide Barbosa da Silva. A 
pretendente: MARCELA DA COnCEIçãO DOS SAnTOS, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1980, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Juramir Cabral dos Santos e de 
Dejanira Maria da Conceição.

O pretendente: JOãO BOSCO PEREIRA SEBASTIãO, profissão: metroviário, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Quipapá, PE, data-nascimento: 06/03/1964, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Pereira Sebastião e de Maria 
de Lourdes Sebastião. A pretendente: JOELMA CRISTInA BEzERRA BARBOSA, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Arcoverde, PE, data-nascimento: 
02/12/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos 
Barbosa e de Maria Ilda Bezerra Barboza.

O pretendente: JAnDERSOn FLORES BELO, profissão: professor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Damião Flores Belo e de Conceição Guedes 
dos Santos. A pretendente: ADRIAnA DAMIãO DA SILVA, profissão: operadora de 
telemarketing, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/01/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino 
Damião da Silva e de Maria Helena Silveira.

O pretendente: MARCOS MODESTO CORREA, profissão: porteiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 21/04/1975, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Laurentino dos Navegantes Correa e de Laurita 
Modesto Correa. A pretendente: REnATA VERISSIMO DA SILVA, profissão: cozinhei-
ra, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josapha Verissimo da Silva 
e de Severina Caetano da Silva.

O pretendente: BRunO MEnEzES, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 30/12/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcia Cristina da Silva Menezes. A 
pretendente: nATALIA SILVA SOARES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1993, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Rodrigues Soares e de Lidia Silva 
Rodrigues Soares.

O pretendente: ROBERT APARECIDO DA SILVA BORGES, profissão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson Pereira da Silva Borges e de 
Cristina Aparecida. A pretendente: MISLAynE VIEIRA nOVãES, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Floresta do Araguaia, PA, data-nascimento: 04/04/2002, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fabio Lima Novães e de 
Jonita Vieira Novães.

O pretendente: JOEMIR TAkEO BALLABEn MInATO, profissão: analista de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/05/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João 
Siguio Minato e de Maria Aparecida Ballaben Minato. A pretendente: VAnIELE 
MARIA DA SILVA, profissão: professora de educação infantil, estado civil: 
solteira, naturalidade: Capoeiras, PE, data-nascimento: 03/02/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdemar Luiz da Silva e de 
Maria do Socorro Silva Alves.

O pretendente: GESSIVALDO PORTELA SEnA, profissão: mecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genivaldo Pereira de Sena e de Maria Sueli Portela 
Torres. A pretendente: Debora de Azevedo, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1993, residente e domiciliada em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Vicente Sebastião de Azevedo e de Ana Maria de 
Jesus de Azevedo.

O pretendente: SInVAL OLIVEIRA MARquES, profissão: técnico em informática, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Flavio Santana Marques e de Maria de 
Lourdes Oliveira Marques. A pretendente: DEBORA DA SILVA RODRIGuES, profissão: 
costureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Rodrigues e de 
Ivani da Silva Rodrigues.

O pretendente: kAIquE PAIXãO PEREIRA, profissão: funcionário público, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelino Gonçalves Pereira e de Noélia 
Santana da Paixão. A pretendente: MOnIk DA GAMA FRAnCISCO, profissão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Davi dos Santos Francisco 
e de Vaildes Fecundes da Gama.

O pretendente: SéRGIO DOS SAnTOS MARTORAnO, profissão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jesus Martorano e de Maria do Carmo 
dos Santos Martorano. A pretendente: MARISA SILVA SOARES, profissão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1978, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Patricio Soares e de Lucidalva 
Silva Soares.

O pretendente: JuLIAnO SILVA SAnTOS, profissão: auxiliar em enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Tobias Barreto, SE, data-nascimento: 13/12/1987, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Domingos dos Santos Filho 
e de Elisabete Silva Santos. A pretendente: SALVInA CLáuDIA DOS SAnTOS 
ALVES CALADO, profissão: controladora de acesso, estado civil: divorciada, na-
turalidade: Tabira, PE, data-nascimento: 08/03/1985, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alves Calado e de Cicera Bezerra dos 
Santos Alves Calado.

O pretendente: GuSTAVO PEREIRA CAVALCAnTE, profissão: aux. arrecadação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1995, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Jose Luiz Ribeiro Cavalcante e de Teresinha Ca-
valcante Pereira de Souza. A pretendente: ThALITA DOS SAnTOS quEIROz, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josivaldo Alves Queiroz e 
de Eunice Sousa dos Santos Queiroz.

O pretendente: SERGIO ELIAS DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias João da Silva e de Maria Rosa do Nascimento 
Silva. A pretendente: LuzIA FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Presidente Prudente, SP, data-nascimento: 06/07/1967, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro de Oliveira Filho e 
de Raimunda Ferreira da Silva.

O pretendente: GILBERTO FERREIRA, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1968, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Amadeu Evangelista Ferreira e de Maria Aparecida Herminio Ferreira. 
A pretendente: VAnESSA CRISTInA MORAES, profissão: administradora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1982, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alcides Roberto Moraes e de Sandra 
Lucia de Souza Moraes.

O pretendente: WISLLAS BRIAn DE SOuzA SVISSERO, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Svissero e de Maria 
Helena de Souza. A pretendente: LAyAnE RIBEIRO SOARES AGuIAR, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Codó, MA, data-nascimento: 
10/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Ribamar 
Aguiar e de Rita Ribeiro Soares.

O pretendente: GABRIELE nOGuEIRA CAMILO, profissão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/05/1997, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Carlos Roberto Camilo e de Marlene de 
Fatima Nogueira Camilo. A pretendente: FáTIMA DAyAnE APARECIDA ChAGAS, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Presidente Prudente, SP, 
data-nascimento: 23/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Fatima Aparecida Chagas Silva.
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

O pretendente: JOãO BATISTA DE MORAES BRAnDãO, nascido em Umirim - Urubu-
retama - CE, no dia (25/11/1981), profissão autônomo, estado civil divorciado, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Esmerino dos Santos Brandão e 
de Maria Hermita de Moraes Brandão. A pretendente: LuzIA CARDOSO DE OLIVEIRA, 
nascida em Itapipoca - CE, no dia (20/07/1986), profissão autônoma, estado civil soltei-
ra, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gerardo Alves de 
Oliveira e de Maria Cardoso de Oliveira.
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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:

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

Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, ou ligue para
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Precificar da maneira 
correta é o primeiro 
passo para ter um 
negócio lucrativo

De acordo com dados 
do Ministério da 
Economia, 2,152 
milhões de empresas 
foram abertas nos 
oito primeiros meses 
de 2020

É possível que boa 
parte desses novos 
negócios tenham 

surgido como consequên
cia direta da Covid19, 
visto que com o fechamento 
repentino das empresas e a 
falta de recursos para man
ter os colaboradores levou 
ao aumento do desemprego 
no país. 

Sem trabalho, a saída, 
muitas vezes, é criar o 
próprio negócio e, com essa 
decisão, surgem muitas 
dúvidas. 

Se o empreendedor já 
definiu qual será o produto 
ou serviço que irá oferecer 
ao mercado, possivelmente 
começará a pensar nas 
formas para fazer esses 
produtos chegarem aos 
potenciais clientes e, ainda, 
qual será o valor para ven
da. Saber definir os preços 
é essencial. 

É das vendas que o em
preendedor retirará os 
valores para bancar custos 
fixos e variáveis, de onde 
virá o lucro e a possibilidade 
de manter o capital de giro 
positivo. Infelizmente, nem 
todo mundo sabe precificar 
e realmente não é muito 
simples chegar ao valor 
certo. 

Para precificar um pro
duto ou serviço correta
mente é preciso conside
rar a cobertura total dos 
custos, o valor agregado 
da marca, os preços da 
concorrência, o perfil do 
consumidor que se quer 
atingir e uma série de ou
tros fatores. O desafio está 
em encontrar o equilíbrio. 
Isso significa que não se 
pode cobrar tão barato a 
ponto de derrubar a lucra
tividade e tornar inviável a 
cobertura dos custos, mas 
também não é recomendá
vel encarecer o produto 
a fim de se tornar pouco 
competitivo no mercado. 

Para conseguir estabele
cer o preço ideal do item 
que se quer comercializar 
é extremamente importan
te conhecer os custos da 
empresa, diferenciando os 
custos fixos dos variáveis. 
Entre os custos fixos estão 
aquelas despesas que têm 
quase o mesmo valor todos 
os meses, como custo com 
equipamentos, aluguel, 
salários, etc.

A conta de água, de luz, 
investimento em matéria
prima e outros encaixam
se entre os custos variáveis. 

Também é importante 
prestar atenção à questão 
tributária, ou seja, escolher 
o regime tributário mais 
adequado para a atividade 
desenvolvida afim de não 
onerar o negócio. 

Sabendo de tudo isso, é 
válido conhecer os métodos 
de precificação e escolher 
o mais adequado para 
cada negócios. Eles são os 
seguintes: 
	 •	Markup: tratase de 

um índice multipli
cador. A partir dele 
o empreendedor tem 
mais segurança para 
negociar e oferecer 
descontos sem prejuí

zos para a empresa. A 
base para o cálculo é o 
custo da mercadoria, 
os impostos sobre a 
venda, o custo fixo e 
o lucro desejado. A 
fórmula é a seguinte: 
100 ÷ [100 – (despesas 
variáveis + despesas 
fixas + lucro)]. 

	 •	Dobro do custo: 
bastante usada pelos 
varejistas, esse méto
do consiste em dobrar 
o valor do custo do 
produto. O problema 
é que esse método 
não leva em consi
deração as demais 
variáveis, como tempo 
que o produto fica no 
estoque, custos de 
encargos, transporte, 
armazenagem, etc. 
Outro cuidado é saber 
se o valor total rece
bido da metade das 
vendas será suficiente 
para pagar impostos, 
comissões e toda as 
demais despesas fixas 
da empresa. Mas, se a 
empresa tem uma boa 
velocidade de vendas, 
essa pode ser uma 
fórmula interessante. 

	 •	Precificação múlti-
pla: é o método que 
usa valores baixos para 
atrair mais clientes e 
elevar as vendas. Com 
ele, o empreendedor 
agrega dois ou mais 
produtos à venda com 
preço único. Dessa for
ma, o consumidor tem a 
percepção de que está 
levando mais e pagando 
menos. Neste caso, o 
marketing precisa ser 
muito bem trabalhado 
para que não haja di
ficuldade de vender os 
produtos separados. 

A precificação de serviços 
pode ser algo ainda mais 
trabalhoso devido à pecu
liaridade da situação no 
momento da prestação de 
serviço. O primeiro desafio 
está em lidar com a variabi
lidade dos serviços, o que 
requer investimento em 
treinamento e padroniza
ção para tornar a precifica
ção mais certeira. Também 
é importante olhar para a 
perecibilidade do serviço 
e investir na qualidade do 
atendimento, aspecto que 
deve receber atenção es
pecial, já que serviços são 
intangíveis. 

Além disso, dois aspec
tos que precisam estar 
sempre na mira do empre
endedor são: demanda e 
concorrência. O interesse 
do público pelo produto, 
a busca pelo serviço e os 
preços praticados pela 
concorrência são impor
tantes termômetros para 
determinar quanto se 
vai cobrar. O fato é que 
a precificação incorreta 
pode trazer efeitos graves 
para o negócio, afetando 
primeiramente a saúde 
financeira da empresa. 

É importante ter em 
mente que estabelecer os 
preços corretos dos pro
dutos e serviços é um dos 
requisitos básicos para a so
brevivência do negócio. Se 
não houver planejamento e 
controle, os efeitos podem 
ser irreversíveis. 

(*) - É especialista em gestão 
de negócios e sócio-diretor da 

Prosphera Educação Corporativa, 
consultoria multidisciplinar com 

atuação entre empresas de diversos 
portes e setores da economia.

Haroldo Matsumoto (*)

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RUDSON WILLIAM LEITE SARMENTO, profissão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Penedo, AL, data-nascimento: 10/06/1981, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Roosevelt Correia Sarmento 
e de Nádia Leite Sarmento. A pretendente: ROSE NINA LOPES, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Aracaju, SE, data-nascimento: 17/05/1984, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Rosangela Oliveira Lopes.

O pretendente: AVELINO JOSÉ RODRIGUES, profissão: bancário, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 22/01/1964, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de José Avelino Rodrigues e de Guiomar de 
Almeida Rodrigues. A pretendente: LUCICLEIDE DE SOUSA, profissão: analista de 
projetos, estado civil: solteira, naturalidade: em Isaías Coelho, PI, data-nascimento: 
01/06/1979, residente e domiciliada em Santo André, SP, filha de Antônio Moreira de 
Sousa e de Maria Enedina de Sousa.

O pretendente: CLEONTE BARRETO ALMEIDA DE ARAUJO, profissão: autônomo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cangaíba, SP, data-nascimento: 29/04/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Cleoncio Socorro 
Almeida de Araujo e de Rosangela Barreto. A pretendente: CINTHYA MONTIEL BAR-
BOSA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, 
SP, data-nascimento: 19/08/1990, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Antônio Barbosa dos Santos e de Maria Del Rosario Montiel Duarte.

O pretendente: JAELSON PETRIN, profissão: engenheiro, estado civil: divorciado, natu-
ralidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 05/12/1953, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Domingos Petrin e de Lourdes 
Belasque Luna Petrin. A pretendente: CARLA REGINA RODRIGUEZ FERRO, profis-
são: administradora de empresas, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Cerqueira César, SP, data-nascimento: 25/05/1974, residente e domiciliada em Santana, 
São Paulo, SP, filha de José Benito Rodriguez Ferro e de Maria Penha Rodriguez Ferro.

O pretendente: VINICIUS VERGANI GONÇALVES, profissão: vistoriador de autos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 09/12/1991, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Paulo Gonçalves 
e de Maria Inez Vergani Gonçalves. A pretendente: ADRIANA MARCONDES MANTO-
VANI, profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Moóca, 
SP, data-nascimento: 31/07/1998, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Alessandro Mantovani e de Patricia Marcondes de Matos Mantovani.

O pretendente: CARLOS JOSINO DA SILVA, profissão: policial militar, estado civil: viúvo, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/03/1943, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Josino da Silva e de Bruna Bataglia da Silva. 
A pretendente: VICENTINA CAETANA LIMA, profissão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/02/1953, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Vitor Rodrigues Lima e de Ana Caetana Lima.

A pretendente: JANAÍNA DE FREITAS PEREIRA, profissão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Paulista, PE, data-nascimento: 22/08/1983, re-
sidente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Inaldo Barbosa de 
Freitas e de Macide Gomes Pereira. A pretendente: DAYLANE DAMASCENO RAMOS, 
profissão: líder de segurança privada, estado civil: solteira, naturalidade: em Brasília, 
DF, data-nascimento: 06/05/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Ramos e de Lucia Maria Damasceno Ramos.

O pretendente: FRANCY KELVIN DE ASSIS SANTOS, profissão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 
30/03/1995, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Fran-
cisco de Assis Santos e de Maria de Fatima dos Santos. A pretendente: BRUNA YOGHI 
ARIE, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Cidade de 
Showa-machi, Nakakoma-gun, Província de Yamanashi, no JAPÃO, data-nascimento: 
28/02/1996, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ale-
xandre Hidedi Arie e de Monica Ayako Yoghi.

O pretendente: LEANDRO MILHOMENS DA FONSECA, profissão: físico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 22/03/1985, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Roberto Alves da 
Fonseca e de Rosinha Milhomens da Fonseca. A pretendente: CAMILA MARIA PRADO 
ALONSO, profissão: médica, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, 
SP, data-nascimento: 07/02/1988, residente e domiciliada em Penha de França, São 
Paulo, SP, filha de Marcio Alonso Rodrigues e de Marcia Denise de Oliveira Prado Alonso.

O pretendente: THIAGO OSORIO DOS SANTOS, profissão: consultor comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 23/03/1992, 
residente e domiciliado em Guaianases, São Paulo, SP, filho de Silvio Osorio dos Santos e 
de Sandra Regina Ferreira dos Santos. A pretendente: HANNAH ANDRESA RODRIGUES 
FEIJÓ, profissão: consultora de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 06/12/1994, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ronei Feijó e de Adriana Maria Rodrigues.
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

Alan de Carvalho (*)

O motivo para tamanha expecta
tiva é o impacto que o serviço 
terá no mercado como um todo, 

afetando desde grandes bancos, que 
lucram com as transações TED e DOC, 
empresas de emissão de boletos, e até 
mesmo pequenos empreendedores. 
Para bares e restaurantes, o novo ser
viço pode ter vindo a calhar. 

Serviços de alimentação estão entre 
as dez atividades mais prejudicadas 
pela pandemia. Um outro dado, resul
tado de um levantamento do Sebrae 
em parceria com a Abrasel, mostra que 
7% desses estabelecimentos fecharam 
devido à crise. Ainda, nove em cada 
dez empresas do setor tiveram queda 
no faturamento. Mas, se teve algo que 
os últimos meses nos ensinaram, foi a 
importância da tecnologia. Será ela, 
por meio da transformação digital, que 
poderá auxiliar bares e restaurantes no 
processo de retomada. Em relação ao 
Pix, são diversas as vantagens:
	 •	Pagamento sem contato: a volta 

às atividades exige a responsabi
lidade e o comprometimento dos 
estabelecimentos com a saúde de 
seus funcionários e do público em 
geral. Adotar soluções que evitem 
a circulação e o contato entre 
pessoas, como o Pix, que permite 
o pagamento de boletos e transa
ções sem custos, ajuda a garantir 
segurança para todos.

	 •	Rapidez: a recomendação de 
sair somente o necessário ainda 
está valendo. Portanto, quanto 
menos tempo todos passarmos 
fora de casa, melhor. Uma das 

A tecnologia poderá auxiliar bares e restaurantes no processo de retomada.

sebrae.com/reprodução

Pix leva transformação digital 
a bares e restaurantes

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos, chega em meio à promessa de ser uma alternativa mais 
ágil e econômica que as opções existentes até então

principais demandas dos clientes 
antes da pandemia era a agilidade 
no atendimento. Com a simplifi
cação da forma de pagamento, o 
estabelecimento pode destinar os 
funcionários para outras atividades, 
melhorando a experiência.

	 •	Maior rotatividade das mesas: 
como resultado da agilidade no 
atendimento e no pagamento, o bar 
ou restaurante ganha na movimen
tação de clientes. Em um momento 
em que muitos estão contendo os 
gastos, focar no volume de clientes 
pode alavancar o caixa do estabe
lecimento.

	 •	Menos dinheiro físico nos 
caixas: com pagamentos digitais 
disponíveis a todo instante, re
duzse a necessidade dos caixas 
manterem grande quantidade de 
dinheiro físico, tornando os esta
belecimentos menos vulneráveis 

a assaltos e problemas com troco.
	 •	Redução de custos: além disso, 

por ser um sistema gratuito ou com 
um custo bastante reduzido para 
empresas, os estabelecimentos 
podem substituir as máquinas de 
cartão pelo Pix. Toda economia é 
bemvinda!

É hora de bares e restaurantes fo
carem na otimização de recursos e 
atividades. Entender as expectativas 
dos clientes, oferecer mais segurança 
e conforto e aprimorar a experiência 
no local certamente ajudarão a cativar 
o público. O próximo ano deve apre
sentar boas perspectivas para o setor, 
com um maior controle da pandemia 
e (esperamos!) a chegada da vacina!

(*) - É advogado do Sinthoresp - Sindicato dos 
Trabalhadores de Hotéis, Bares, Restaurantes 

e Similares de São Paulo e região - (www.
trabalhoutemdireito.com.br).

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: ITAMAR DE SOUSA VIDAL, de nacionalidade brasileira, nascido em 
Viçosa do Ceará - CE, no dia (20/11/1988), estado civil solteiro, profissão confeiteiro, 
residente e domiciliado neste Subdistrito,, São Paulo - SP, filho de Augusto Manoel Vidal 
e de Francisca Maria de Sousa. A pretendente: CLÍVIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Morro do Chapéu - BA, no dia (19/03/1983), estado 
civil divorciada, profissão assistente de estilo, residente e domiciliada neste Subdistrito,, 
São Paulo - SP, filha de Nivaldo Rodrigues de Oliveira e de Irene Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: EMERSON ANTONIETTE, de nacionalidade brasileira, nascido nesta 
Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (26/02/1980), estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudio 
Antoniette e de Sonia Maria Rufino Antoniette. O pretendente: GABRIEL ISAIAS DE 
ANDRADE VIEIRA, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, 
no dia (19/08/1993), estado civil solteiro, profissão publicitário, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vagner Gonçalves Vieira e de Magali Alves 
de Andrade.

O pretendente: DANILO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia (04/04/1986), estado civil solteiro, profissão me-
talúrgico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco 
Napoleão dos Santos e de Lucia Alves dos Santos. A pretendente: DÉBORA ARAUJO 
MOTA, de nacionalidade brasileira, nascida em Guanambi - BA, no dia (17/07/1991), 
estado civil divorciada, profissão assistente de RH, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Evangelista Araujo Mota e de Armozina 
Batista de Jesus.

O pretendente: LUCAS DE MORAES DUARTE, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/10/1987), estado civil solteiro, profissão 
biomédico, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wagner 
Prospero Duarte e de Gilciani Patricia de Moraes Duarte. A pretendente: FERNANDA 
FRANÇA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, nascida em de Irecê - BA (Registrada. 
Distrito de João Dourado), no dia (15/07/1988), estado civil solteira, profissão assistente 
administrativo, residente e domiciliada em Guarulhos - SP, filha de José Nilton Bispo de 
Souza e de Rosângela França de Souza. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de 
Serviço do 1° Subdistrito, de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.
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