
www.netjen.com.br

Ano XVIII – Nº 4.255

Sexta-feira, 
04 de dezembro de 2020

Para informações sobre o

faça a leitura do 
QR Code com seu celular

MERCADO
FINANCEIRO

O gênio do 
futebol se vai
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Se há uma lição que a pandemia da Covid-19 tem apontado é a de que 
customer experience (CX) é essencial para o sucesso de uma marca, 
especialmente no varejo. Mesmo com a flexibilização da quarentena e 
distanciamento social em muitos lugares do mundo, o período de compras 
de fim de ano colocará à prova aquilo que as empresas aprenderam durante 
os períodos mais difíceis da crise. A Kantar realizou sua pesquisa CX+ com 
mais de 100 mil pessoas em 17 países para entender suas experiências com 
algumas das maiores marcas de varejo – locais e globais – e comparou essas 
respostas com dados de sua pesquisa Barômetro COVID-19 para identificar 
o que muda e o que fica em termos de tendências de CX..   

6 lições de Customer Experience (CX) para o varejo
Quando falamos em Planos de Continuidade de Negócios, automa-

ticamente, a gente lembra da estrutura de Tecnologia da Informação, 
mas esquecemos que existem outras atividades do negócio envolvidas. 
Afinal, estamos falando em Recuperação e Continuidade de Negócios 
e não simplesmente Recuperação de Desastres de TI. Para iniciar uma 
recuperação dos negócios é vital pensar não só na gestão e controle 
de ativos de TI, é necessário pensar em áreas como Atendimento ao 
Cliente, Recursos Humanos para contratação, entre outros.   

Home office para Continuidade de Negócios

Por volta do ano 2000, com a chegada da internet, o comércio eletrô-
nico deu seus primeiros silenciosos e tímidos passos no Brasil. Pesquisas 
da EBIT/NIELSEN, mostraram que no primeiro semestre de 2005 as 
vendas por esse canal somavam  R$ 1 bilhão, cifra que subiu para R$ 8 
bilhões em 2010, R$ 18 bilhões em 2015 e atingiu R$ 39 bilhões, apenas 
no primeiro semestre de 2020, representando um aumento de 47% em 
relação a 2019.   

E-Commerce no Brasil, evolução e tendências

Foto de fauxels no Pexels

Negócios em Pauta

Vitrine do Artesanato
O Governo de São Paulo lançou a plataforma “Vitrine do 

Artesanato”, portal exclusivo para exposição de produtos 
artesanais produzidos por artesãs e artesãos paulistas 
cadastrados na Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas 
Comunidades do Estado. A vitrine virtual reúne produtos 
de mais de 120 artesãos e traz a oportunidade do profis-
sional promover o seu trabalho para o mundo. O objetivo 
é o de promover os artesãos, prejudicados pela pandemia, 
divulgando a produção paulista de peças artesanais. Até 
o momento, são mais de mil produtos disponíveis no site, 
sendo possível conectar comprador e fornecedor (www.
artesanatopaulista.com.br).    Leia a coluna completa 
na página 3

Foto: AI/SDE/reprodução

News@TI

Bate-papo sobre cenários do delivery 
no Brasil

@Na próxima segunda-feira, 07/12, a partir das 16h, a 99Food, 
plataforma de delivery de comida que conecta consumidores 

aos melhores restaurantes locais promove em parceria com o 
Sebrae um bate-papo online para debater o cenário que os peque-
nos empreendedores enfrentam neste ano de pandemia e mais 
profundamente o que esperar para o ano de 2021.  A Masterclass 
99Food + Sebrae é gratuita e direcionada aos proprietários de 
restaurantes de todo o país. O diretor-executivo da 99Food no 
Brasil, Danilo Mansano, será um dos participantes. Ele irá tratar 
da importância de manter parceria com restaurantes e dos bene-
fícios que a 99Food oferece. A Masterclass 99Food + Sebrae será 
exibida no canal de YouTube da 99Food no link a seguir: https://
www.youtube.com/channel/UCHNfFbS4emD6mnoaIn1hxFw.  

 Leia a coluna  completa na página 2

Foto de Norma Mortenson no Pexels

O final de ano está chegando 
e com isso já temos que nos 
preparar para o que vem por aí.

Você já começou o planejamento estra-
tégico da sua empresa para o ano de 

2021? Se você ainda não sabe por onde 
começar, indico como construir um projeto 
eficaz e que irá refletir positivamente no 
seu negócio!

Para começar, é preciso criar um roteiro 
para as suas ações, criar processos do dia 
a dia, criar metas, definir estratégias etc. 
É basicamente uma ferramenta de gestão 
que traça os caminhos para atingir os seus 
objetivos. Um planejamento exige seguir 
algumas etapas:

1. Diagnóstico da empresa - Como a 
sua empresa ou sua marca é vista pelo mer-
cado? Os processos estão ocorrendo como 
o planejado ou, melhor ainda, os processos 
estão sendo realizados? São essas e outras 
perguntas que você precisa preencher na 
sua primeira folha do planejamento. 

Descobrir como está a satisfação de seus 
clientes, de seus colaboradores, com está a 
qualidade de seus produtos/serviços, enfim, 
verificar fatores externos e internos que 
interferem no seu negócio.

 
Para te ajudar com isso nós indicamos 

fazer a Análise SWOT. Faça uma tabela e 
trace os seguintes pontos.

• Forças: quais são os pontos fortes e 
vantagens da sua empresa sobre a con-
corrência?

• Fraquezas: quais são os pontos fracos 
e vulneráveis que estão prejudicando a 
sua empresa?

• Oportunidades: existem situações do 
mercado externo que estão favorecendo 
a sua empresa? Quais?

Saiba como fazer o planejamento 
estratégico da empresa para 2021

• Ameaças: quais fatores externos que 
impactam negativamente o seu negócio? 
Aqui podemos citar a pandemia, por 
exemplo.
 
2. Defina seus objetivos e metas - 

Agora que você tem definido os fatores 
que podem influenciar o seu negócio é hora 
de traçar os objetivos e metas para a sua 
empresa, que podem ser a curto, médio e 
longo prazo. Os objetivos direcionam a sua 
empresa e devem ser precisos e exatos. 

Enquanto as metas são mais específicas, 
costumam ser mais indicativas e dire-
cionais. Lembre-se, ambos precisam ser 
viáveis e ter um acompanhamento de suas 
ações, assim conseguimos ter a certeza de 
seu bom funcionamento.

 
3. Crie estratégias e ações - Após 

definidos os objetivos e metas para o seu 
planejamento temos que pensar em ações 
práticas para a realização delas. E para 
realizar isso você precisa traçar algumas 
estratégias que sejam possíveis de execu-
tar. Para deixar mais claro, vamos a um 
exemplo:

A - Objetivo/meta:
Criar um time de vendas. Estratégia: 

divulgar nas redes sociais as vagas para 
profissionais com experiência; investir 
em cursos técnicos para vendas; desen-
volver a comissão de vendas por meio 
de metas.

B -  Ações:
Contratar novos profissionais; qualificá-

-los para as vendas; criar um programa 
de vendas com manuais para seguir, com 
metas mensais e estipular valores das 
comissões.

 
4. Crie um cronograma - Tudo que 

você traçou e planejou até agora precisa 
estar muito bem organizado para que 
as funções de cada colaborador fiquem 
claras. Coloque prazos, trabalhe com os 
indicadores de desempenho e disponibi-
lize os recursos necessários para relação 
dessas ações.

Utilize uma ferramenta para acompanha-
mento dessas estratégias e disponibilize 
para toda a sua equipe. Se você preferir o 
método digital uma boa planilha no Excel 
já dá conta do serviço.

 
5. Avalie e revise o planejamen-

to estratégico - Por último e muito 
importante, fique de olho na planilha 
de ações e verifique se há necessidade 
de se adaptar às mudanças ao longo do 
caminho. Permita-se ser flexível, apro-
veitar as oportunidades do mercado e 
fugir das ameaças. 

A importância de um planejamento 
estratégico cria caminhos para que os 
seus objetivos sejam alcançados o que 
pode levar à diferenciais competitivos 
que afetam diretamente o crescimento 
do seu negócio.

(Fonte: Luana Menegat é CEO da Razonet 
Contabilidade Digital - www.razonet.com.br).
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COMÉRCIO ELETRÔNICO ACELERA MAS SEGUE 
VULNERÁVEL AOS CRIMINOSOS CIBERNÉTICOS

    Leia na página 6

CRESCIMENTO ACELERADO E SIGNIFICATIVO

Consumidor com deficiência
Ao estimular e ampliar o comércio 

online, o isolamento social decorrente 
da pandemia evidenciou as muitas di-
ficuldades que portadores de deficiên-
cia têm para acessar os serviços de 
e-commerce no Brasil. Diante dessa 
situação, algumas pastas do governo 
federal anunciaram ontem (3), Dia In-
ternacional da Pessoa com Deficiência, 
a assinatura de um acordo de coope-
ração técnica que busca “incentivar a 
defesa de direitos de consumidores 
com deficiência no país”.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/comercio-eletronico-acelera-mas-segue-vulneravel-aos-criminosos-ciberneticos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-04-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-04-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/o-genio-do-futebol-se-vai/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/e-commerce-no-brasil-evolucao-e-tendencias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estudo-aponta-6-licoes-de-customer-experience-cx-para-o-varejo-extraidas-da-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/home-office-vira-estrategia-para-planos-de-continuidade-de-negocios/


www.netjen.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ISSN 2595-8410

News@TI
USP Game Link: mostra de jogos e palestras 
com veteranos da indústria dos games

@Nos dias 11 e 12 de dezembro, o Instituto de Ciências Matemá-
ticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, realiza 

a terceira edição do USP Game Link, evento criado para integrar 
a comunidade de desenvolvimento de jogos. Aberto a todos os in-
teressados, o encontro reúne representantes da universidade e da 
indústria, desenvolvedores independentes, entusiastas e jogadores. 
Na sexta-feira, dia 11, as atividades terão início com a 5ª edição da 
Mostra de Jogos do ICMC, que exibirá os trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos da disciplina optativa Introdução ao Desenvolvimento 
de Jogos, ministrada no ICMC. Também serão expostas criações do 
grupo de extensão Fellowship of The Game (FoG) e de outros desen-
volvedores nacionais. Já no sábado, dia 12, acontecerão as palestras 
com convidados importantes da indústria de jogos de São Carlos 
e do Brasil. Todo o evento será gratuito e totalmente online, com 
transmissão pelo canal do FoG no Youtube: FellowshipoftheGame. 
Não é preciso realizar inscrição e haverá emissão de certificados de 
participação pelo ICMC. Evento no Facebook: icmc.usp.br/e/99c6c 
ou transmissão pelo youtube: FellowshipoftheGame.

Coluna do Heródoto

Ele é considerado um 
dos gênios do futebol. 
A origem humilde 
apenas confirma que a 
genialidade do craque 
não depende da classe 
social a que pertence. 

Logicamente que a 
chegada dele até um 
grande time de fute-

bol de um país de grandes 
times e torcidas, é muito 
mais  difícil. Sua estrutura 
física não ajuda uma vez que 
não tem nem altura nem 
peso para enfrentar os vi-
gorosos zagueiros dos times 
adversários. O futebol é um 
esporte de força, de contato 
e é preciso ser lépido para 
escapar das traves da chu-
teira do seu marcador. Mas 
gênio é gênio. 

A distrofia física é apenas 
um detalhe aos olhos do 
médico do time. No início da 
carreira ninguém acreditava 
que pudesse se sobrepor 
a uma diferença de seis 
centímetros entre as duas 
pernas. A perna direita  era 
flexionada para a esquerda, 
e a esquerda apresenta o 
mesmo desenho. Ninguém 
sabe, com certeza, se essa 
deformidade é congênita ou 
consequência da paralisia 
infantil. Afinal os bairros 
mais afastados e pobres 
da capital do país não têm 
assistência médica. 

Os meninos brincam nas 
ruas, muitas vezes ao lado 
do esgoto à céu aberto, e 
a preferência da molecada 
é jogar bola. Tudo impro-
visado, camisa, traves e o 
gostoso “campinho “, palco 
dos gols, dribles e brigas 
entre os adversários. Daí 
até se tornar um ídolo do 
futebol mundial é um longo 
e penoso caminho, que só  
os gênios conseguem. 

A vida pessoal agita e 
influencia decisivamente 
carreira do craque. Sua 
vida íntima é marcada por 
tragédias. Os envolvimentos 
românticos pululam nas 
colunas de fofocas, ainda 
que as redes sociais não 
estejam por enquanto  ao 
alcance dos buscadores de 
escândalos. A dependência 
com álcool se agrava na 
mesma proporção que sua 
popularidade. É fotografado 
ébrio mais de uma vez .

Os salários melhores atra-

em legiões de aproveita-
dores e o jogador não se 
apercebe que está cada 
vez mais envolvido em re-
lacionamentos passageiros 
e custosos. Os filhos são o 
resultado dessas uniões. E 
nem mesmo a excursão do 
seu time para o exterior o 
livra de um relacionamento 
com uma fã sueca e com ela 
ter mais um filho. 

Os políticos se aproximam 
do ídolo e se aproveitam 
para usufruir de sua po-
pularidade. Fotos com 
candidatos, nos palácios do 
governo, nas escadas dos 
aviões ocupam grande es-
paço das seções de esporte. 
Mas nada se compara com 
as fotos e reportagens que 
vêm da Europa. 

 A copa do mundo é a 
oportunidade de mostrar 
o talento  e a pujança do 
futebol latino americano. 
Com isso se abre a porta 
para que muitos jogadores 
sejam contratados por times  
europeus e se tornem ídolos 
nos dois lados do Atlântico. 
A promessa é alto salário, 
prestígio, encontro com ar-
tistas e uma vida de sonhos. 

O palco para a consagra-
ção é o campeonato mundial 
da Fifa, com a atuação das 
melhores equipes do mun-
do, inclusive  a da Ingla-
terra, que se auto domina 
inventora do futebol. Tem 
até locutor esportivo que 
apelida o futebol de “esporte 
bretão”.  A seleção nacional 
está preparada para brilhar. 
Não conta com a força do 
destino, que logo no se-
gundo jogo, através uma  
contusão, deixa de fora o 
maior jogador de todos os 
tempos. 

É a oportunidade do ponta 
direita, Mané Garrincha, 
assumir a liderança do 
time canarinho e buscar a 
conquista do bicampeonato 
mundial de futebol. O meni-
no pobre do bairro de Pau 
Grande chega ao auge da 
fama e recebe o reconheci-
mento da torcida brasileira. 
Contudo o destino ainda 
guardava maus momentos 
que se arrastaram tanto nos 
campos de futebol como na 
vida pessoal. 

Mané Garrinha é conheci-
do pelos amantes do esporte 
como A Alegria do Povo. 

 
(*) - É âncora do Jornal da 

Record News em multiplataforma 
(hbarbeiro@recordtv.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

O gênio do 
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São Paulo, sexta-feira, 04 de dezembro de 2020 Negócios2 Negócios
Empresas 

&

O Planejamento Financeiro em tecnologia 
frente ao cenário cambial e político instável

Andrea Rivetti (*)

Em tempos de recuperação econô-
mica e retomada das atividades 
empresariais, é natural se depa-

rar com uma certa cautela para realizar 
determinadas mudanças ou modificar a 
perspectiva operacional da empresa. No 
entanto, o que está fora de discussão é a 
importância da tecnologia para a estru-
turação de um ambiente organizacional 
otimizado, com os artifícios ideais para 
fomentar uma cultura de redução de 
custos. Indo além do papel de conten-
ção e adaptabilidade imediata, o uso de 
ferramentas digitais, se conduzido sob 
uma abordagem estratégica, provoca 
efeitos positivos para a empresa como 
um todo, inclusive no que diz respeito 
à saúde financeira do negócio.

Sempre existirão demandas externas 
que fogem do controle das companhias. 
O segredo está no modo como os líderes 
optam por enfrentar a adversidade, fato 
que exerce grande influência sobre os 
gastos e os problemas evidenciados 
durante esse período. Após realizar esse 
processo de avaliação sobre lacunas e 
fragilidades no ambiente interno, fica 
muito mais fácil de se diagnosticar mé-
todos para se preservar a integridade da 
organização; a tecnologia é um exemplo 
direto dessa mentalidade.

A digitalização em prol da redução 
de custos

Se o sentimento predominante ainda 
é de incerteza, o respaldo tecnológico 
surge para oferecer garantias opera-
cionais que concedem mais segurança 
para a governança e o próprio compor-
tamento dos profissionais no dia a dia 
de trabalho. A margem para falhas crí-
ticas é cada vez menor e, com sistemas 
automatizados, esse senso de urgência 
é refletido em melhores decisões por 
parte dos profissionais. Geralmente, o 
desafio maior está no equilíbrio entre 
reduzir os gastos sem prejudicar a 
qualidade dos serviços, outro questio-
namento que vai de encontro à presença 
da tecnologia, principalmente por meio 
do outsourcing.

Com soluções inteligentes agilizando 
procedimentos e potencializando a 

efeitos sobre o segmento que se busca 
atingir, os líderes poderão centralizar 
os esforços de suas equipes no que 
realmente importa.

Foco total no core business
Em situações de crise e instabilida-

de generalizada, não é preferível ter 
a tranquilidade para se dedicar única 
e exclusivamente ao core business 
da empresa? Com todos trabalhando 
sob a mesma premissa de inteligência 
de dados e automatização de pro-
cedimentos padronizados, funções 
mais subjetivas e estratégicas, que 
exigem uma participação incisiva 
por parte dos profissionais, servirão 
como porta de entrada para uma 
gestão que valorize o componente 
humano.

Encerro o artigo destacando o aspec-
to volúvel da tecnologia diante o quadro 
econômico instável e sua aplicabilidade 
para as empresas nacionais. No intuito 
de identificar novas fontes de receita, 
pontos passíveis de diminuição de 
gastos e o redirecionamento dos cola-
boradores, trata-se de uma alternativa 
bem-vinda para os que buscam superar 
as dificuldades e retornar à estabilidade 
financeira.

(*) É CEO da Arklok.

Para superar as consequências de um quadro econômico repleto de instabilidade, as empresas 
encontram na tecnologia uma aliada de valor para a fortificação de uma gestão financeira sustentável

eficiência dos departamentos, o ges-
tor terá a maturidade necessária para 
racionalizar o uso dos recursos disponí-
veis, fomentando um desenvolvimento 
sustentável de seu ecossistema organi-
zacional.  Dessa forma, a diminuição de 
custos ocorre de modo direto e indireto, 
em frentes variadas.

Terceirização simboliza mudança 
estrutural

Durante a concepção de um pla-
nejamento financeiro, alguns tópicos 
servem de parâmetro para que o gestor 
chegue em um denominador comum 
sobre a situação de sua empresa. Re-
duzir os custos é um objetivo único, 
mas deve ser atingido com diversos 
hábitos e práticas capazes de inserir a 
transformação digital na rotina opera-
cional das equipes.

Serviços prestados por meio do out-
sourcing que visam a consolidação da 
área de TI e proporcionam projetos am-
plos de digitalização mudam o patamar 
de empresas imaturas em termos de 
inovação. Ao delegar etapas de controle 
e gerenciamento de documentações, o 
contratante deixa claro que está alinha-
do com o que se espera de organizações 
inseridas no contexto de recuperação 
empresarial. Com um acompanhamento 
atualizado do avanço tecnológico e seus 

Imagem de Steve Buissinne por Pixabay

Conhecido como Sistema Financeiro 
Aberto, o open banking é a próxima 
etapa da maior transformação digital 
do nosso sistema financeiro. Ele prevê 
um ambiente de negócios com com-
partilhamento de dados entre institui-
ções, com a autorização dos consumi-
dores. Criado pelo Banco Central, seu 
objetivo é ampliar a competição entre 
as empresas, oferecendo aos clientes 
condições mais vantajosas, tanto em 
termos de qualidade dos produtos 
como de preços mais competitivos.

Precedido pelas criações do cadas-
tro positivo, sistema que avalia todo 
o histórico de pagamentos do consu-
midor para a concessão de crédito, do 
Pix, plataforma de transações instan-
tâneas, e pela promulgação da LGPD 
(Lei Geral de Proteção de Dados), que 
regulou as atividades de tratamento 
de dados pessoais, o open banking irá 
promover uma integração inédita. Ele 
irá empoderar o consumidor, que terá 
mais opções de escolha, contribuindo 
para a entrada de novos players num 
mercado tradicionalmente restrito.

Essa grande evolução já é realidade 
em diversos países desenvolvidos, 
como a Inglaterra. No Brasil, a ex-
pectativa é que a primeira fase do 
cronograma do Sistema Financeiro 
Aberto tenha início em novembro, 
com o compartilhamento de dados 

A revolução do open banking: maior variedade e 
qualidade de produtos e serviços financeiros

por exemplo, permitir que um banco 
concorrente acesse seu histórico no 
banco em que é correntista há muito 
tempo, conseguindo adquirir produtos 
bancários com preços reduzidos ou 
negociar menores taxas de juros com 
essa outra instituição.

Porém, o open banking será apenas 
viável com adaptações na infraestrutura 
tecnológica das empresas. E isso inclui 
a implantação de plataformas que per-
mitam a conexão com seus parceiros, 
requisito básico para o funcionamento 
do sistema. A preferência é que elas 
sejam flexíveis e de arquitetura aberta, 
facilitando a integração através de APIs 
para compartilhamento de dados.

Na esteira das diversas transfor-
mações do nosso sistema financeiro, 
o open banking deve trazer inúme-
ros benefícios ao consumidor e ao 
mercado, proporcionando diversas 
oportunidades e elevando o patamar 
tecnológico do país. No entanto, sua 
implantação e adaptação deve nos 
reservar alguns desafios, que são 
esperados em momentos de grandes 
mudanças. Por conta disso, as empre-
sas devem se antecipar, reavaliando 
sua estrutura e processos, para pla-
nejar como será sua integração ao 
novo sistema.

(Fonte: Daniel Arraes, Diretor de Desenvolvimento 
de Negócios da FICO para a América Latina)

de canais de atendimento, produtos e 
serviços entre instituições financeiras. 
A princípio, apenas os maiores bancos 
brasileiros serão obrigados a participar 
do sistema - outras empresas como ad-
ministradoras de meios de pagamentos 
e fintechs também poderão participar, 
desde que compartilhem informações 
da mesma forma.

Na prática, o open banking prevê que 
os bancos operem com plataformas 
abertas, consumindo e compartilhando 
dados através de APIs, que são conjuntos 
de rotinas e padrões de programação 
para acesso a um software ou plata-
forma online. O consumidor poderá, 
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próximos dias 8 e 10, o Congresso Planejar, principal fórum anual de 
discussão da América Latina para os profissionais que atuam no plane-
jamento financeiro de pessoas e famílias. O evento acontece de forma 
remota, gratuita e em expansão internacional. Serão cerca de 28 pales-
trantes, entre eles personalidades como o fundador e presidente da X 
Prize Foundation, Peter Diamandis, o planejador financeiro e fundador do 
BACK2Y, Paul Armson, o fundador e presidente da Advisor Insights Inc. 
e The Financial Life Planning Institute, Mitch Anthony, e Akiko Nomura, 
diretora executiva do Nomura Institute of Capital Markets Research. 
Mais informações e inscrições: (www.congressoplanejar2020.com.br).

E - Olimpíada de Inglês 
A ChatClass, startup que visa democratizar o ensino da língua inglesa por 
meio de tecnologias já inseridas no cotidiano dos alunos, realizou, com o 
Escritório de Ensino de Língua Inglesa da Embaixada e dos Consulados dos 
EUA no Brasil, a segunda edição do concurso cultural Olimpíada de Inglês. A 
iniciativa buscou estimular o ensino e prática do Inglês para estudantes em 
idade escolar. Com o tema central “We are the future of work”, focado em 
mostrar aos alunos as diversas possibilidades que o Inglês pode ajudá-los, 
a Olimpíada impactou mais de 137 mil estudantes e 4 mil professores em 
todo o Brasil. “A tecnologia da ChatClass traz uma Inteligência Artificial que 
funciona dentro do WhatsApp, como um “robô de inglês”, com a qual os 
alunos puderam interagir via texto e áudios, e garantir as melhores posições 
no ranking nacional a partir de seus resultados”, explica o CEO e fundador 
da startup, Jan Krutzinna. Outras informações: (www.chatclass.com.br). 

F - Modelo Híbrido
A GoWork, líder brasileira em soluções inteligentes de escritórios corporativos, 
criou um novo produto - o Home-flex-office -, que consiste em disponibilizar 
uma estação de trabalho presencial até três vezes por semana em qualquer 
unidade da rede na capital paulista, além de serviços de suporte para quando 
o usuário estiver trabalhando de casa. A expectativa é de que até o final do 
ano, três mil novos contratos sejam fechados no novo formato. Em 2020, a 
empresa prevê crescimento de 30%. Com o pacote híbrido, além de utilizar a 
infraestrutura física dos escritórios compartilhados, o empreendedor poderá 
utilizar os endereços de qualquer uma das 14 unidades da rede em São Paulo 
para colocar em seu cartão de visitas. Saiba mais em: (www.gowork.com.br).

G - Imigrar para Portugal
Nos últimos anos, o número de brasileiros vivendo em Portugal aumen-
tou consideravelmente, crescendo 43% em um ano - de 105.423 em 

A - Store in Store
A Singer do Brasil, líder mundial na fabricação de máquinas e acessórios de 
costura domésticos e industriais, está inaugurando cinco “store in store” 
em lojas da rede Extra de hipermercados. O projeto objetiva proporcionar 
experiências aos seus consumidores por meio do acesso interativo aos 
produtos e soluções da marca.  Quatro espaços estão sendo instalados nas 
unidades do Extra Morumbi, Anchieta, Anhanguera e Ricardo Jafet, em 
São Paulo, e um no Extra Santos. Os consumidores poderão conhecer de 
perto e testar a nova bordadeira EM9305, a Overloque 14HD854, a Facilita 
4423, a Confidence 7640, a Tradition 2250 e a Starlet 6660, além de pro-
dutos da linha de cuidados com a roupa como vaporizador e manequim, 
e os acessórios para costura. Outras informações: (www.singer.com.br). 

B - Profissionais de Tecnologia
A Semantix é hoje referência em Big Data, Analytics e Inteligência Artificial e 
o seu crescimento constante dentro do cenário mercadológico abriu espaço 
para a contratação de diferentes profissionais especializados em tecnologia. 
São mais de 50 vagas para trabalho remoto e presencial em São Paulo. As 
oportunidades se estendem para profissionais de nível pleno ou sênior, para 
áreas de engenharia de dados, análise de pré-vendas (comercial), análise de 
projetos, programação Front, arquitetura de Big Data, ciência de dados e techs 
leads. Os candidatos interessados devem acessar a página destinada às vagas, 
dentro do site da Semantix, para se candidatar: (https://semantix.gupy.io/). 

C - Qualificação Profissional 
O Itaú Unibanco, a Microsoft e o Instituto Crescer se uniram para oferecer 
qualificação profissional aos brasileiros. A iniciativa visa a ampliação do 
projeto Geração Crescer, programa de qualificação profissional e emprega-
bilidade voltado a promover talentos para as novas demandas do mercado. 
Por meio de cursos online, a iniciativa oferece apoio a residentes no Brasil, 
entre 18 e 70 anos, em busca de uma oportunidade de trabalho e de capa-
citação frente à crise econômica agravada pela pandemia do Coronavírus. 
O público-alvo inclui pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas com 
deficiência, mulheres negras, comunidade LGBTQIA+ e classes D e E. Os 
interessados podem realizar cadastro em: (www.geracaocrescer.org.br).

D - Planejamento Financeiro
A pandemia trouxe a necessidade e a reflexão sobre estar preparado 
financeiramente para emergências. Para discutir o tema, a Planejar 
(Associação Brasileira de Planejadores Financeiros) realiza entgre os 

2018 para 150.854 em 2019. Entre as opções que garantem viver de 
forma legal no país europeu, os brasileiros têm escolhido obter o Visto 
Gold. No próximo dia 15, às 9h, PwC Brasil e PwC Portugal promovem 
um encontro sobre o regime imigratório do Visto Gold, com foco nos 
procedimentos e meios legais para a aquisição de imóveis em Portugal. 
Indicado para brasileiros, o evento abordará os principais aspectos dos 
regimes do arrendamento e de alojamento local para efeitos de inves-
timento, além de temas como as principais implicações tributárias em 
caso de transferência de residência. Inscrições: (https://webcastportal.
pwc.com/open/f468478f-939c-4a0a-93cd-a397bf8fdef9).

H - Financiamento ao Turismo
O acesso a linhas de financiamento via Fundo Geral do Turismo (Fun-
getur) ganhou um importante reforço. A Caixa iniciará a operação dos 
recursos do fundo, principalmente, para micro e pequenas empresas de 
todo o país cadastradas no Cadastur. Com o novo parceiro, o Ministério 
do Turismo espera preservar mais empregos e empresas impactadas pela 
pandemia da Covid-19. Inicialmente, a Pasta já disponibilizou R$ 200 
milhões à instituição para que possa ofertar às empresas do setor. Ao 
todo, já foram concedidos, neste ano, mais de R$ 2,5 bilhões em crédito 
emergencial para empreendedores da cadeia produtiva do turismo. O 
Fungetur é uma linha de financiamento ao turismo, destinada, prefe-
rencialmente, aos segmentos de micro, pequenas e médias empresas. 

I - Trabalho Remoto
As vagas de empregos que oferecem trabalho remoto estão crescendo. 
De acordo com o site de empregos Indeed (https://br.indeed.com/), a 
partir de 1° de novembro, 6,3% das vagas de emprego no site continham 
termos relacionados a trabalho a distância, contra 2% em 1° de março, 
representando um aumento de 215% no período de 9 meses. O trabalho 
remoto está se tornando uma opção mais valiosa para empregadores e 
candidatos a emprego, pois oferece maior flexibilidade. Mesmo antes 
da Covid-19, os empregadores começaram a oferecer mais opções de 
trabalho remoto em locais onde não possuem escritórios para expansão 
da marca e algumas empresas até decidiram se tornar 100% remotas 
para cortar despesas.

J - Renegociação de Dívidas
A Boa Vista, empresa que aplica inteligência analítica na transformação 
de informações para a tomada de decisões em concessão de crédito 
e negócios em geral, acaba de divulgar a aquisição da Acordo Certo, 
especializada em ofertar no ambiente online, negociações de dívidas 
entre empresas e consumidores. A operação representa a aquisição de 
100% do capital. A Acordo Certo é uma empresa digital focada em levar 
aos consumidores as melhores condições de renegociação de dívidas 
de forma rápida, simples e 100% online. Com mais de 13 milhões de 
clientes cadastrados, a empresa apresenta mais de 440 mil acordos de 
dívidas fechados por mês. Nesta fase inicial, as empresas manterão 
suas operações ainda apartadas, porém com ofertas integradas. Para 
saber mais sobre a presente união, acesse: (www.acordocerto.com.br).

Apaixonar-se pelo 
problema: o caminho mais 
eficiente para resolvê-lo

Quando pensamos 
no processo de 
inovação, ele parece 
mais complexo do 
que realmente é

Na prática, passa por 
entender uma ne-
cessidade por intei-

ro, mas o que muita gente 
esquece é que tudo começa 
com o entendimento com-
pleto da dor que se pretende 
resolver e para isso é ne-
cessário “apaixonar-se pelo 
problema”. Parece estranho 
dizer isso, mas de um modo 
figurado, essa expressão re-
força a importância de com-
preender todos os aspectos 
que nele estão inseridos, 
para encontrar uma solução 
inovadora. 

Neste processo de conhe-
cer melhor a sua “paixão”, o 
design thinking é uma abor-
dagem que se encaixa per-
feitamente porque propõe 
desmembrar o problema, 
com foco no ser humano e 
na busca por soluções ali-
nhadas às necessidades do 
usuário/consumidor. Para 
exemplificar melhor, vamos 
imaginar um problema po-
tencializado pela pandemia 
e como resolvê-lo aplicando 
design thinking. 

Com o isolamento social, 
fazer uma admissão sem o 
contato físico tornou o pro-
cesso mais desafiador para 
os profissionais de departa-
mento pessoal (DP). Talvez 
você nunca tenha parado 
para pensar, mas a tarefa de 
admitir um novo colaborador 
pode exigir muitas trocas de 
e-mails e o envio de docu-
mentos de forma presencial. 

Para desenvolver uma so-
lução, que realmente ajude 
a resolver essa dificuldade, 
é necessário mergulhar no 
problema e nas dores dos 
profissionais de DP. Por que 
demora tanto um processo 
de admissão? O vai e vem 
de documentos é mesmo 
necessário? Como gerenciar 
a entrega e o armazenamento 
de documentos, de maneira 
rápida, remota e segura? 

Olhando de fora, pode pa-
recer fácil responder a esses 
questionamentos. Aplicar 

as famosas cinco etapas do 
design thinking - empatia, 
definição, ideação, protótipo 
e o teste - funciona para criar 
uma solução que realmente 
faça sentido e resolva esse 
problema. Lembrando que 
se julgar necessário voltar ao 
passo anterior, faça-o. 

Não siga para próxima fase 
sem ter a certeza de que 
explorou todos os aspectos 
possíveis do seu problema. 
Isso tem um significado 
muito forte para o time e 
para a empresa. Se a solução 
proposta não passou na va-
lidação, também é uma boa 
notícia, pois você aprendeu 
de maneira rápida e barata, 
sem precisar investir meses 
no desenvolvimento de um 
produto, em campanhas de 
lançamento para, somente 
depois disso, descobrir que 
ele não supre a real dor do 
seu usuário. 

Quando usamos essa abor-
dagem temos a capacidade 
de desenvolver uma solução 
para endereçar problemas 
com agilidade e eficiência. 
Como no processo de admis-
são, que entramos de cabeça 
na rotina do profissional de 
DP e em poucas semanas 
entregamos uma experiência 
para digitalizar uma tarefa 
burocrática, que demanda 
muitas horas. 

Suprimos todas as dores do 
Analista de DP com esta solu-
ção? A resposta mais honesta 
é: não! Porém, acreditamos 
que resolvemos sim uma das 
principais dores e dado todo 
o trabalho de exploração que 
foi feito, conseguimos ter 
uma boa ideia das próximas 
dores em que poderemos 
ajudar esse profissional. 

Resumindo, o “apaixonar-
se” é na verdade essa busca 
por entender de maneira 
profunda o que gera uma 
dificuldade e como podemos 
resolvê-la de maneira sim-
ples. O design thinking é um 
recurso aliado nessa tarefa 
porque propõe justamente 
esse olhar empático, possi-
bilitando entregar soluções 
eficientes, mais rápidas e 
inovadoras. 

(*) - É Gerente de Produto da ao³.

Felipe Marquez (*)

Exportações de carne 
suína seguem em alta

Os preços da carne suína 
dentro do mercado doméstico 
estão recuando, de acordo com 
o Cepea, da Esalq/USP. O recuo 
ocorre mesmo diante do ritmo 
intenso das exportações da 
proteína in natura. Conforme 
relatório da Secex, do Ministé-
rio da Economia, em novembro 
foram embarcadas 76,2 mil 
toneladas de carne suína in 
natura, leve recuo de 1,6% 
frente a outubro, mas 32,4% 
acima do volume de novembro 
de 2019. Já no mercado inter-
no, segundo o Cepea, a menor 
demanda interna por carne su-
ína, devido ao alto patamar dos 
preços, tem limitado a liquidez 
e pressionado os valores. 

Agentes do setor relatam 
que, diante da menor pro-
cura por parte do atacado, 
frigoríficos reduziram o ritmo 
de compra de novos lotes de 
animais para abate.

Suinocultores, por sua vez, 
temendo quedas mais inten-
sas nos preços nas próximas 
semanas, têm elevado a oferta 
de animais. No mercado da 
carne, as cotações da carcaça 
e dos principais cortes suínos 
têm registrado quedas menos 
intensas. Frigoríficos vinham 
trabalhando com margens 
estreitas, devido ao preço ele-
vado do animal e, agora, evitam 
realizar reajustes negativos tão 
intensos nos valores de venda 
da proteína. Fonte: Redação SI.

O Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma dos bens 
e serviços finais produzidos no 
país, cresceu 7,7% no terceiro 
trimestre, em relação ao perío-
do anterior. Segundo o IBGE, 
que divulgou, hoje (3), os nú-
meros das Contas Trimestrais, 
essa é a maior variação desde 
o início da série em 1996, mas 
ainda insuficiente para recu-
perar as perdas provocadas 
pela pandemia. O resultado 
indicou ainda que a economia 
se encontra no mesmo pata-
mar de 2017, com uma perda 
acumulada de 5% de janeiro 
a setembro, em relação ao 
mesmo período de 2019.

Na comparação com o mes-
mo trimestre de 2019, o PIB, 
apresentou recuo de 3,9% e, 
em valores correntes, chegou 
a R$ 1,891 trilhão. Desse valor, 
R$ 1,627 trilhão em Valor Adi-
cionado a Preços Básicos e R$ 
264,1 bilhões em Impostos so-
bre Produtos Líquidos de Sub-
sídios. Para a coordenadora 
de Contas Nacionais do IBGE, 
Rebeca Palis, o crescimento 
ocorreu sobre uma base muito 
baixa, quando o país estava no 
auge da pandemia no segundo 
trimestre. “A Agropecuária é a 
única que está crescendo no 
ano, puxada pela soja, que é 
a nossa maior lavoura”, disse. 

No terceiro trimestre a 
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É o que mostra uma nova 
pesquisa da SumUp, 
instituição financei-

ra que presta serviços de 
maquininha de cartão para 
pequenos negócios. 

A quarta rodada da pesqui-
sa foi realizada entre os dias 
11 e 16 de novembro, com 
1.500 clientes da empresa 
em todo o país, para enten-
der o impacto da Covid-19 na 
atual fase da pandemia. Os 
números mostram que 58% 
dos pequenos negócios que 
estão reabertos dizem que o 
movimento ainda é inferior 
ao início do ano. Entre os que 
mantêm pontos de venda fe-
chados, 90% informam baixo 
movimento nos negócios. 

Proprietário de uma ta-

Dos pequenos negócios que estão reabertos, 58% dizem que o 
movimento ainda é inferior ao início do ano.
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Isolamento social cai, mas pequenos 
negócios ainda têm baixo movimento
Mesmo após a redução do isolamento social no país, com a reabertura da maioria das atividades 
econômicas, o movimento observado por microempreendedores ainda é consideravelmente menor do 
que no período pré-pandemia

Porém, não demorou muito 
para que as vendas caíssem.

Em seu levantamento, a 
pesquisa da SumUp mos-
tra que 37% dos donos de 
pequenos negócios acredi-
tam que o movimento vai 
melhorar com a proximi-
dade do Natal. Outros 10% 
acreditam que o movimento 
vai aumentar muito e 24% 
demonstram pessimismo e 
preveem queda nas vendas. 
Outro ponto nessa rodada 
de pesquisa é a consolidação 
da venda online como uma 
das principais estratégias de 
negócios. Esse movimento 
de adoção da venda online 
tem sido progressivo e já foi 
observado desde o início da 
pandemia (ABr).

peçaria em Ferraz de Vas-
concelos, município da 
região metropolitana de 
São Paulo, Rubens Rodri-
gues de Souza afirma que 
os primeiros meses da 

pandemia foram aquecidos, 
principalmente, por causa 
dos efeitos do auxílio emer-
gencial de R$ 600 e com 
o comércio fechado por 
decisão das autoridades. 

PIB cresce 7,7% do segundo para o 
terceiro trimestre, diz IBGE

Indústria cresceu 14,8% e os 
Serviços subiram 6,3%. Já a 
Agropecuária registrou queda 
de 0,5%. A expansão do PIB 
no período foi causada, princi-
palmente, pelo desempenho da 
Indústria, com destaque para o 
crescimento de 23,7% no setor 
de Transformação. Eletricidade 
e gás, água, esgoto, atividades 
de gestão de resíduos também 
cresceram (8,5%), como a Cons-
trução (5,6%) e as Indústrias 
extrativas (2,5%).

O setor de Serviços, que foi 
destaque no resultado e têm o 
maior peso na economia, regis-
trou alta em todos os segmentos: 
Comércio (15,9%), Transpor-
te, armazenagem e correio 
(12,5%), Outras atividades de 
serviços (7,8%), Informação e 
comunicação (3,1%), Adminis-
tração, defesa, saúde e educação 
públicas e seguridade social 

(2,5%), Atividades financeiras, 
de seguros e serviços relacio-
nados (1,5%) e Atividades 
imobiliárias (1,1%).

A coordenadora lembrou 
que o setor caiu 9,4% no 
segundo trimestre e agora 
avançou 6,3%, mas ainda não 
recuperou o patamar do pri-
meiro trimestre. A explicação 
é que houve uma queda tanto 
na oferta quanto na demanda. 
“Mesmo tendo sido retiradas as 
restrições de funcionamento, 
as pessoas ainda ficam receo-
sas para consumir, principal-
mente os serviços prestados 
às famílias, como alojamento, 
alimentação, cinemas, aca-
demias e salões de beleza. O 
desempenho melhorou em 
relação ao segundo trimestre, 
mas ainda não voltou aos pa-
tamares antes da pandemia”, 
apontou (ABr).

Apesar do crescimento, economia ainda não 
recuperou perdas da pandemia.
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Eventos de fim de 
ano impulsionam 

buscas por trabalho 
temporário

A pandemia impactou 
bastante o mercado de 
trabalho

Com as demissões em 
massa e suspensões 
nos contratos de 

trabalhadores, o número 
de desempregados cresceu 
cerca de 33% nos últimos 
cinco meses, segundo da-
dos do IBGE. No entanto, 
com a Black Friday e as 
comemorações de fim de 
ano se aproximando, a bus-
ca pelas vagas de trabalhos 
temporários tem aumenta-
do e são alternativas para 
os profissionais em busca 
de recolocação, assim como 
para as empresas que 
apresentam sazonalidade 
de demanda neste período.  

De acordo com a Associa-
ção Brasileira do Trabalho 
Temporário, a projeção 
de alta nas contratações 
é de 28% em comparação 
ao ano passado. Estima-se 
que mais de 300 mil vagas 
temporárias sejam cria-
das no último trimestre 
de 2020. Setores como 
comércio, saúde, alimen-
tação e logística foram os 
que mais se destacaram 
com a abertura de vagas. 
Nessa modalidade, muitas 
dúvidas permeiam traba-
lhadores e empregadores 
referente aos seus direitos 
e deveres. 

Quais são as vantagens 
e como funciona o pro-
cesso de contratação, são 
as principais questões 
levantadas. O contrato 
de prestação de serviços 
deve ser firmado entre a 
pessoa física ou jurídica 
e a empresa de trabalho 
temporário, responsável 
por disponibilizar o empre-
gador necessário. O artigo 
9º, da Lei nº 6.019/1974, 
prevê a qualificação de 
ambas as partes, tanto do 
trabalhador quanto da em-
presa; o motivo justificador 
da demanda de trabalho 
temporário; o prazo e valor 
da prestação de serviço e as 
medidas sobre segurança e 
saúde do trabalhador.  

O contrato temporário 
não poderá exceder o prazo 
de 180 dias, consecutivos 
ou não. Há a possibilidade 
de prorrogação por 90 
dias, caso se comprove a 
manutenção das condições 
que levaram à contratação, 
como a substituição de 
pessoal permanente, ex-
ceto grevistas, e demanda 
complementar de serviço, 
procedente de fatores im-
previsíveis ou previsíveis, 
de natureza intermitente, 
periódica ou sazonal. 

O prazo máximo, com a 
prorrogação permitida, é 
de 270 dias e não há tempo 
mínimo. 

Caso o empregado tra-
balhe por 270 dias na em-
presa que solicitou os seus 
serviços, ele só poderá ser 
recontratado nesta mes-
ma empresa após 90 dias 
contados desde o final do 
prazo citado, sob possibili-
dade de estabelecer vínculo 
empregatício direto com a 
contratante. 

O contrato de trabalho 
temporário garante ao 
empregado proteção previ-
denciária, além dos direitos 
dos trabalhadores em geral, 
como as férias propor-
cionais, repouso semanal 
remunerado, adicional no-

turno, jornada de 8 horas, 
seguro contra acidente 
de trabalho, recebimento 
de 13º salário, FGTS, re-
muneração equivalente à 
recebida pelos empregados 
da mesma categoria da 
empresa contratante - que 
devem ser calculados à base 
horário, além de outras 
verbas específicas, como o 
adicional de periculosidade 
e insalubridade quando 
necessários.  

O trabalhador temporário 
não tem direito ao aviso 
prévio e multa de 40% sobre 
o saldo do FGTS. Os depó-
sitos na conta vinculada ao 
FGTS devem ser realizados 
durante a contratualidade. 
Ele somente terá direito 
à percepção do seguro 
desemprego quando for 
demitido, sem justa causa, 
antes do término previsto, 
caso cumpra também os 
requisitos exigidos pelo 
Ministério da Economia, 
referentes ao recebimento 
de salários no período an-
terior ao pedido. 

Para os trabalhadores, 
integrar-se a uma empresa 
de trabalho temporário pos-
sibilita atuar em empresas 
de vários segmentos, e até 
mesmo eleva as chances de 
ter um contrato definitivo 
na empresa contratante, 
além dos direitos citados 
anteriormente. 

Para as empresas con-
tratantes, em caso de 
substituição de pessoal 
permanente e demanda 
complementar de serviço, a 
contratação mediante em-
presa de trabalho temporá-
rio não exige a contratação 
direta de pessoal e todos os 
procedimentos administra-
tivos decorrentes. 

A contratante receberá 
ajuda da empresa de traba-
lho temporário na seleção 
dos trabalhadores. Essa 
empresa será a empregado-
ra e responsável direta por 
todos os deveres inerentes 
à relação empregatícia. 
Outro facilitador é a pos-
sibilidade de substituição 
do trabalhador temporário 
devido algum problema 
de desempenho. A con-
tratante poderá solicitar à 
empresa de trabalho tem-
porário a indicação de outro 
profissional. Já em caso 
de contratação direta pela 
empresa, essa substituição 
não é possível. 

A empresa contratante 
deve atentar-se ao prazo 
de duração e prorrogação 
previstos em lei, além de 
garantir que o trabalhador 
temporário se envolverá 
apenas nas atividades fir-
madas em contrato. Ela é 
responsável por garantir 
as condições de seguran-
ça, higiene e salubridade. 
O atendimento médico, 
ambulatorial e de refeição 
também são oferecidos aos 
trabalhadores temporários. 

A contratante é respon-
sável secundária pelas obri-
gações trabalhistas devidas 
durante a prestação de 
serviços, podendo arcar em 
caso de descumprimento 
da devedora principal, a 
empresa de trabalho tem-
porário. Recomenda-se que 
a contratante busque uma 
empresa de confiança e 
fiscalize o cumprimento das 
obrigações. 

(*) - É Sócio Coordenador no Marcelo 
Tostes Advogados, na área de 

atuação trabalhista.

Rafael Gonçalves Neves (*)

Para ajudar as empresas a definir a melhor estratégia de 
remuneração e de RH e, assim, se adaptar com agilidade e 
embasamento confiável às novas realidades, a Mercer realiza 
anualmente sua Pesquisa de Remuneração Total (TRS). Neste 
ano, a edição brasileira contou com o recorde de 718 empresas 
participantes, abrangendo mais de 860 mil profissionais de 
todos os setores econômicos. Segundo o líder de produtos de 
carreira da Mercer Brasil, Rafael Ricarte, mesmo em um ano 
como este é preciso dispor de dados confiáveis e de qualidade 
sobre a remuneração. 

Assim, é possível garantir um sólido nivelamento a mercado e 
a retenção de profissionais chave para a adaptação, otimização 
e manutenção das operações. 

“Durante todo o ano, interagimos com nossos clientes e co-
munidade por meio de reuniões virtuais, projetos, webinars e 
pesquisas spot para filmar o mercado enquanto tudo acontecia. 
Em uma delas, por exemplo, ouvimos que 94% das empresas 
implementaram redução de salário base de 3% a 4%”, afirma 
Rafael.  “Apesar dessa redução ter sido concebida como uma 
medida emergencial e de caráter temporário, aproximadamente 
5,4% das empresas pesquisadas indicaram que essa redução 
será permanente”. 
	 •	 Pouca movimentação salarial - A pesquisa mostra que, 

entre as empresas que concederam um aumento salarial, 
o reajuste médio foi de 2,5%, ante um índice de 4,4% em 
2019. Ainda segundo o estudo, boa parte das empresas 
precisou atrasar a concessão dos aumentos devido aos 
efeitos econômicos provocados pela pandemia. 

	 •	 Turnover - Outra importante revelação da pesquisa 
é que 60% das empresas não planeja fazer nenhuma 
alteração no número de funcionários até o final do ano. 
Entre as 21% que deverão efetuar demissões, o maior 
percentual ocorrerá nos níveis operacionais e nas áreas 
de vendas. 

	 •	 Benefícios - Mesmo com a pandemia, as empresas 
pesquisadas relataram não ter a intenção de fazer 
grandes mudanças no pacote de benefícios oferecido 
aos funcionários. A grande novidade, entretanto, foi o 

Em conformidade com 
o IBGE, no mês de 
outubro, 7,9 milhões 

de trabalhadores estavam 
em home office. Apesar 
das muitas dificuldades de 
adaptação, o novo sistema 
agradou bastante o mercado. 

Segundo uma pesquisa 
realizada pela ISE Business 
School, 80% dos gestores 
das empresas brasileiras 
afirmaram gostar do novo 
modo de trabalho. Embora 
seja bem recente no Brasil, 
o estudo “The IWG Global 
Workspace Survey”, realiza-
do no início do ano passado 
pela International Workpla-
ce Group (IWG), já apontava 
o trabalho flexível como o 
novo normal. O relatório, que 
entrevistou empresários de 
80 países, revelou que 62% 
das empresas do mundo ti-
nham uma política de espaço 
de trabalho flexível. 

A BRLink - empresa líder 
em gerenciamento de nu-
vem na AWS, é um exemplo 
brasileiro de organização 
que durante esse período, 
mudou de posicionamento 
em relação ao sistema de 
trabalho. “Alguns departa-
mentos já trabalhavam em 
regime home office espora-
dicamente, com a pandemia, 
entendemos que o formato 
Anywhere Office funciona 

Os benefícios do novo  sistema foram perceptíveis para a 
organização como um todo.
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Anywhere Office: a nova tendência 
do mercado de trabalho brasileiro

No início de 2020, quando apenas 5,2% dos profissionais exerciam suas atividades em home office, o 
trabalho remoto parecia um cenário distante no Brasil, porém, perante a pandemia, o país foi obrigado 
a fazer diversas mudanças e, rapidamente se adequar a uma nova realidade

latou que as empresas acaba-
ram acelerando a migração 
de cargas de trabalho para 
nuvem, segundo ele, uma 
vez que os sistemas podem 
estar “na nuvem” e acessíveis 
de qualquer lugar do mundo,  
potencializa o conceito de 
Anywhere Office. Oka que 
também está trabalhando 
neste novo conceito,  afirma 
que na BRLink o trabalho 
presencial se tornou op-
cional e, para as empresas 
que pretendem aderir a 
flexibilização, recomenda: 
“Antes de adotar o sistema 
de Anywhere Office, é muito 
importante considerar a se-
gurança. Segurança sempre 
é um ponto importante para 
qualquer negócio”.

Diante de tantas adapta-
ções repentinas, algumas 
vieram para permanecer. 
Recentemente, a empresa 
de benefícios de refeição e 
alimentação, Ticket, realizou 
uma pesquisa que revelou 
que 36% dos trabalhado-
res entrevistados prestam 
serviço em empresas que 
já indicaram que adotarão 
o trabalho remoto para al-
gum setor. 33% afirmaram 
trabalhar em organizações 
que optaram pelo sistema 
híbrido.

Fonte: e mais informações: 
(mondonipress.com.br).

bem e conseguimos aderir 
com algumas adaptações em 
nossos processos” - comenta 
a Head de Gestão & Pessoas 
da BRLink, Ana Di Roberto.

De acordo com Ana, os 
benefícios do novo  sistema 
foram perceptíveis para a 
organização como um todo. 
Enquanto os colaboradores 
ganharam tempo, aumento 
da produtividade e, princi-
palmente, da qualidade de 
vida, a empresa passou a 
economizar com estrutura 
física, custos de manutenção 
do escritório e a ampliar e 
diversificar a equipe com 
novos talentos. “Atualmen-
te contratamos pessoas do 
Brasil inteiro, enviamos os 
equipamentos necessários 
para o trabalho do colabora-

dor e toda a documentação 
é digital, os treinamentos 
e Onboarding, remotos” - 
explica.

Apesar das facilidades do 
sistema, o Anywhere Office 
só é possível se os trabalha-
dores tiverem um dispositivo 
e uma boa conexão com a in-
ternet para acessar o sistema 
da empresa. Em 2019, 37% 
dos entrevistados da IWG 
afirmaram que assegurar 
que todos os funcionários 
tivessem acesso a toda tec-
nologia de que precisavam 
para trabalhar de forma 
produtiva e segura poderia 
ser um obstáculo para adotar 
o trabalho flexível. 

Este ano, Alan Yukio Oka, 
Cloud Product and Marke-
ting Manager da BRLink, re-

Maioria das empresas implementou 
redução salarial para se adaptar

aumento considerável na quantidade de organizações que 
pretende implementar o sistema de benefícios flexíveis.

  “A disseminação da prática do home office despertou o 
interesse por novas alternativas que antes não eram tão 
cogitadas ou valorizadas. Um plano de benefícios flexíveis 
oferece ao empregado a opção pela escolha daqueles que 
fazem mais sentido para ele e sua família”, afirma Ricarte. 

  “Essa estratégia pode contribuir para aumentar deci-
sivamente os níveis de compromisso e satisfação dos 
colaboradores em um mundo onde é premente a neces-
sidade de se entregar valores diferentes por indivíduo”, 
complementa o consultor. 

	 •	 Executivas ganham menos - Os salários de homens e 
mulheres permanecem mais ou menos equivalentes no nível 
gerencial. Já nas posições de Diretoria, o salário médio das 
mulheres é inferior ao dos homens. No setor de Tecnologia, 
por exemplo, uma alta executiva recebe em média 34% a 
menos que um homem na mesma posição. No segmento 
de Life Sciences (Saúde e Farma), a diferença é de 29%.

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

As empresas pesquisadas relataram não ter a intenção de fazer 
grandes mudanças no pacote de benefícios.
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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: LUCAS SOARES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, nascido em 
São Paulo - SP, no dia (18/11/1992), estado civil solteiro, profissão pesquisador em en-
genharia civil, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim 
Pereira Neto e de Zumira Silvera Soares Pereira. A pretendente: BÁRBARA STÉPHANIE 
VIRGULINO DE SOUSA, de nacionalidade brasileira, nascida em Diadema - SP, no dia 
(15/05/1995), estado civil solteira, profissão arquiteta e urbanista, residente e domiciliada 
em Diadema - SP, filha de João Bosco Virgulino de Sousa e de Claudinéia Oliveira de 
Souza. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço de Diadema, neste Estado, 
onde será realizado o casamento.

O pretendente: RIVALDO BURKLE CAMPEÃO, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (01/05/1960), estado civil divorciado, 
profissão servidor federal, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de João Pedro Campeão e de Olga Burkle Campeão. A pretendente: CLEIDE 
PEREIRA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila 
Maria - SP, no dia (19/01/1967), estado civil solteira, profissão consultora, residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Venceslau Pereira de Andrade 
e de Almira Pereira de Andrade.

O pretendente: RAFAEL DE TOLEDO BRAZ, de nacionalidade brasileira, nascido em Santo 
André - SP, no dia (26/11/1987), estado civil solteiro, profissão forneiro de pizzaria, residente e 
domiciliado em Santo André - SP, filho de Nelson Braz e de Cátia Regina Bueno de Toledo. A 
pretendente: GISLAINE APARECIDA DA SILVA ROSA, de nacionalidade brasileira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (19/04/1987), estado civil solteira, profissão balconista, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos da Silva Rosa e de 
Elisabete Aparecida Bellomo da Silva Rosa. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de 
Serviço do 1° Subdistrito, de Santo André, neste Estado onde será realizado o casamento.

O pretendente: WILLIAM QUEIROZ PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (02/10/1992), estado civil solteiro, profissão conta-
dor, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Djalma Pereira 
da Silva e de Elza Francelino da Silva. A pretendente: DANIELA BARROS SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, nascida em Boa Esperança - MG, no dia (15/06/1988), estado 
civil solteira, profissão assistente financeiro, residente e domiciliada em Boa Esperança 
- MG, filha de José Célio de Souza e de Roselí de Oliveira Barros Souza. Obs.: Bem 
como cópia recebida da Unidade de Serviço do Município de Boa Esperança, no Estado 
de Minas Gerais, onde será realizado o casamento.

O pretendente: EDSON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido nesta Ca-
pital, Penha de França - SP, no dia (20/05/1986), estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vitória Rita dos 
Santos. A pretendente: ANDREIA FELIX DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
nascida nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia (26/06/1976), estado civil solteira, profissão 
do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo-SP, filha de Amauri Felix de 
Carvalho e de Izabel Lopes da 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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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A difusão da política 
em ambiente técnico 

e profissional

Vez ou outra surge nas 
manchetes a notícia 
de que algum órgão 
técnico, governamental 
ou privado foi 
aparelhado para 
atender interesses 
específicos ou pessoais, 
movido por viés 
ideológico

Uma prática absoluta-
mente condenável. 
Esse tipo de situação 

coloca nos holofotes os pro-
fissionais que deveriam zelar 
pela ética, imparcialidade 
e isenção na condução da 
gestão pública ou privada, 
mas que ao exaltarem suas 
ideologias de forma acinto-
sa, promovem desgastes e 
perdas de credibilidade, tão 
necessárias para manter as 
receitas oriundas dos con-
tribuintes, associados ou de 
investidores. 

O processo se desenrola de 
forma negativa quando uma 
instituição ou organização 
elege seus dirigentes pelo 
voto sem que haja uma es-
trutura de governança rígida, 
com procedimentos internos 
e compostos de mecanismos 
de controles, capazes de 
analisar, de forma detalhada, 
as qualificações técnicas dos 
elegíveis. 

Esses parâmetros são fun-
damentais para garantir 
que os candidatos possuam 
conhecimento e experiência 
em gestão para assumirem 
determinados cargos. Na 
grande maioria das vezes, as 
campanhas realizadas por 
quem pretende o cargo são 
bem similares àquelas de 
políticos profissionais, que 
usam a famigerada ‘troca de 
favores’, inclusive recebendo 
até doações em espécie, para 
alcançar o cobiçado posto 
dentro da organização em 
que ele atua. 

Exatamente como aconte-
ce na política, uma vez eleito, 
a cobrança bate à porta, con-
solidando um ambiente de 
conluio, cuja a vítima será a 
entidade e todos aqueles que 
dependem de sua estrutura 
eficiente. Entre os métodos 
rotineiros usados no paga-
mento aos aliados ideológicos 
e financeiros de campanha, 
temos uma ação quase insti-
tucionalizada, de forte efeito: 
trata-se do devaneio causado 
pelo nepotismo, no emprego 
de parentes em posições 
estratégicas da organização, 

como os setores de recursos 
humanos, financeiros, com-
pras e de tecnologia. 

Além de pessoas, são fei-
tos contratos de serviços 
terceirizados que envolvem 
as áreas acima citadas. A 
grande maioria das organiza-
ções precisa de uma agência 
de viagens, contratos de 
tecnologia da informação, 
manutenção das instalações 
e gestão de suprimentos. É aí 
que entram os financiadores 
e apoiadores de campanha 
a fim de recuperar o que foi 
investido. 

Essa comunhão entre ide-
ologia e interesses escusos 
se traduz no que em audi-
toria chamamos de conflito 
de interesses, que geram 
frutos amargos culminando 
na existência de milhares 
de instituições que acabam 
sendo usadas como fantoches 
por pequenos grupos, em 
diversas áreas de atividades 
produtivas. Os resultados são 
quase sempre os mesmos: en-
fraquecimento da instituição, 
um aumento do custo dos 
contribuintes, associados 
ou acionistas e a percepção 
de desconfiança, descrédito 
e insegurança que afeta a 
imagem da organização. 

A única solução para evitar 
esse tipo de ação é implantar 
uma política de governança 
corporativa moderna e robus-
ta, apoiada por profissionais 
de compliance e auditoria 
interna, além de contar com 
atos normativos, procedi-
mentos formais, e punições 
severas para mitigar esse tipo 
de prática que certamente 
sugará os recursos em um 
pequeno espaço de tempo.

Para garantir que o pro-
cesso seja seguido à risca, 
de acordo com as normas 
existentes, é necessária a 
implantação de uma equipe 
de fiscalização imparcial 
e independente, capaz de 
monitorar os critérios para 
arbitrar e avaliar os riscos 
de surgimento de ervas dani-
nhas causadas por ideologias 
ou interesses ilícitos durante 
cada mandato. 

O lado escuro da política 
em eleições de entidades 
atua como um freio ao prag-
matismo, capaz de inibir o 
crescimento sustentável de 
uma organização. Porém, 
não há adubo natural mais 
potente que o composto 
entre transparência e ética.

(*) - É diretor-geral do Instituto dos 
Auditores Internos do Brasil (paulo.

gomes@iiabrasil.org.br).

Paulo Gomes (*)

5www.netjen.com.br São Paulo, sexta-feira, 04 de dezembro de 2020

Segundo a Neotrust/Compre&-
Confie, empresa de inteligência 
de mercado focada em e-com-

merce, só no terceiro trimestre de 
2020 o faturamento do setor foi de R$ 
33,4 bilhões, um aumento de 85,1% 
em relação ao mesmo período de 2019. 

Por isso, a possibilidade de migrar 
uma loja física para o ambiente virtual 
segue sendo uma boa alternativa para 
amenizar os danos que a pandemia 
da Covid-19 causou ao mercado, as-
sim como começar um novo negócio  
online pode ser a solução para dri-
blar a crise e o desemprego. Porém, 
para tais movimentos, os docentes 
do Senac São Paulo ressaltam a im-
portância de adquirir conhecimentos 
básicos de temas como marketing e 
estratégias de inovação, noções de 
contabilidade, comércio eletrônico e 
até mesmo ferramentas para análise 
como o software Excel. 

Ainda de acordo com os dados 
da Neotrust/Compre&Confie, a ca-
tegoria de moda e acessórios foi a 
que mais lucrou, com 20% do total 
de pedidos realizados entre julho e 
setembro. Por isso, o docente João 
Nell, do curso Moda E-commerce, 
do Senac São Paulo, explica que 
quem possui um negócio online 
nesse segmento precisa aprofundar 
os conhecimentos em relação às 
ferramentas de análise do perfil do 
consumidor e investir na qualidade 
das fotos dos produtos. 

“Além da definição dos tipos de 
plataforma e meios de pagamento 
mais interessantes para o negócio, 
o empresário precisa ficar atento ao 

O empresário precisa ficar atento ao perfil do seu público-alvo e 
caprichar nas imagens dos produtos.
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Rio Alto Energias Renováveis Ltda. - CNPJ/MF nº 38.199.406/0001-18 - NIRE 35.236.275.681
2ª Alteração do Contrato Social e Instrumento de Transformação em Sociedade Por Ações

Pelo presente instrumento particular, os abaixo-assinados: (a) Edmond Chaker Farhat Junior, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 
23.866.869-1 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 255.935.868-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Emilio Pedutti, nº 230, Morumbi, CEP 05613-010; e (b) Rafael 
Sanchez Brandão, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, analista econômico, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.348.736-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 298.388.818-56, 
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 67, apto. 1810, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120, Únicos sócios da Rio Alto Energias 
Renováveis Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 38.199.406/0001-18, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, conjunto 91, sala 
J, Itaim Bibi, CEP 04534-004, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.236.275.681, em sessão de 24 de agosto de 2020 
(a “Sociedade”), Resolvem, por decisão unânime, alterar o contrato social da Sociedade de acordo com os termos a seguir: I. Transformação do tipo jurídico da sociedade. 1. Os sócios decidem, por 
unanimidade e sem reservas, transformar o tipo jurídico da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, passando a mesma a ser regulada de acordo com os termos e condições 
de seu Estatuto Social (o qual será aprovado por meio da presente), bem como pelas disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”). Em razão da transformação ora 
aprovada, os sócios passarão a ser referidos como “acionistas” e a Sociedade como “Companhia”. 2. Em decorrência da transformação aprovada no item 1 acima, por unanimidade de votos, foram tomadas 
as seguintes deliberações: A. Denominação. Alterar a denominação da Companhia para Rio Alto Energias Renováveis S.A. B. Capital Social. Consignar que o capital social da Companhia, no valor de 
R$15.467.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil reais), totalmente subscrito e integralizado, permanecerá inalterado. Em virtude da transformação, a totalidade das 15.467.000 (quinze 
milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil) quotas, são, neste ato, substituídas pelo total de 15.467.000 (quinze milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, conforme boletim de subscrição constante do Anexo I à presente, recebendo cada um dos acionistas 01 (uma) ação ordinária para cada quota atualmente detida no capital social da Companhia. 
C. Estatuto Social. Aprovar o Estatuto Social que passará a reger a Companhia, o qual, lido e rubricado por todos, passa a fazer parte do presente instrumento como seu Anexo II. D. Administração. Aprovar 
a eleição dos seguintes membros da Diretoria, para o exercício dos cargos abaixo indicados, eleitos para um mandato de 02 (dois) anos, contados a partir da presente data, sendo permitida a reeleição: (i) 
para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Edmond Chaker Farhat Junior, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.866.869-1 (SSP/SP), 
inscrito no CPF sob o nº 255.935.868-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Emilio Pedutti, nº 230, Morumbi, CEP 05613-010; e (ii) para o cargo de Diretor 
Financeiro, o Sr. Rafael Sanchez Brandão, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, analista econômico, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.348.736-7 (SSP/SP), inscrito no CPF sob 
o nº 298.388.818-56, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 67, apto. 1810, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120. Os Diretores 
ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio, e declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, 
a exercerem cargos de administradores de sociedade anônima, bem como não estarem sujeitos a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de preva-
ricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública 
ou a propriedade, não estando impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade em virtude de qualquer condenação criminal. Os acionistas fixarão a remuneração global anual da adminis-
tração da Companhia em momento oportuno. E. Conselho Fiscal. Não instalar o Conselho Fiscal para o presente exercício social. F. Publicações. Consignar que os jornais a serem utilizados para as publica-
ções determinadas pela LSA serão o Diário Oficial do Estado de São Paulo e o Jornal Empresas & Negócios. 3. Tendo em vista as deliberações acima, os acionistas autorizam os administradores da Companhia 
a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da transformação ora aprovada, incluindo registros, averbações e publicações necessárias a sua completa regularização, e dão por efetivamente 
transformada a Companhia em sociedade anônima, sob a denominação de “Rio Alto Energias Renováveis S.A.”, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais. E, por estarem assim justos e 
contratados, os acionistas assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma. São Paulo, 1º de outubro de 2020. Acionistas: Edmond Chaker Farhat Junior; Rafael Sanchez Brandão; 
Diretores Eleitos: Edmond Chaker Farhat Junior - Diretor Presidente; Rafael Sanchez Brandão - Diretor Financeiro. Visto do Advogado: Ludmila Lewis Brancatelli - OAB/SP nº 153.762. Anexo II - Estatuto 
Social da Rio Alto Energias Renováveis S.A. - CNPJ/MF nº 38.199.406/0001-18: Capítulo I - Denominação, Objeto, Sede, Duração: Artigo 1 - A Rio Alto Energias Renováveis S.A. (“Companhia”) é uma 
sociedade anônima fechada, que se rege pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2 - A Companhia tem por objeto: (a) a participação em outras sociedades, no 
Brasil ou no exterior, na qualidade de sócia, acionista ou quotista (CNAE 64.62-0-00); e (b) a consultoria e desenvolvimento em projetos de energia (CNAE 70.20-4-00). Parágrafo Único - Para alcançar seus 
objetivos, a Companhia poderá criar subsidiárias e deter participações em outras empresas ou entidades. Artigo 3 - A Companhia tem sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n.º 
960, conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04534-004, podendo abrir, transferir ou extinguir sucursais, filiais, agências, escritórios ou depósitos em qualquer parte do Brasil e no exterior. Artigo 4 - A Companhia 
possui prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações: Artigo 5 - O capital social é de R$15.467.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil reais), totalmente subscrito 
e integralizado, sendo dividido em 15.467.000 (quinze milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil) ações ordinárias, sem valor nominal. Parágrafo Único - Cada ação ordinária confere direito a um voto nas 
deliberações da Assembleia Geral, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável. Capítulo III - Assembléia Geral: Artigo 6 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente nos 4 
(quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, reunindo-se ainda extraordinariamente sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigirem. Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral 
será convocada na forma da lei. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas. Parágrafo Segundo - A Assem-
bleia Geral será presidida pelo Diretor Presidente, ou, na sua ausência, por quem a Assembleia Geral indicar. O presidente da Assembleia Geral escolherá um dos presentes para secretariá-lo. Parágrafo 
Terceiro - Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por um procurador constituído há menos de 1 (um) ano antes da reunião, o qual deverá ser acionista ou administrador da Companhia 
ou advogado. Parágrafo Quarto - Compete à Assembleia Geral, sem prejuízo das demais atribuições fixadas neste Estatuto Social e na legislação aplicável: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras anuais da Companhia; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (c) deliberar sobre as alterações ao Estatuto 
Social da Companhia; (d) eleger e destituir os membros da Diretoria e, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal; (e) deliberar sobre a participação da Companhia em grupo de sociedades, conforme 
definido na Lei das S.A.; (f) deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão e/ou transformação da Companhia; e (g) deliberar sobre a dissolução e liquidação da Companhia e eleger os seus liquidantes. 
Capítulo IV - Administração: Artigo 7 - A administração da Companhia compete à Diretoria. Parágrafo Único - Os membros da Diretoria deverão ser indivíduos, podendo ser acionistas ou não da Companhia. 
Artigo 8 - Os membros da Diretoria deverão assumir seus cargos dentro de 30 (trinta) dias a contar das respectivas datas de nomeação, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria, 
permanecendo em seus cargos até a investidura de seus sucessores. Parágrafo Único - Havendo vacância na Diretoria, ou renúncia de um de seus membros, as disposições contidas na Lei das S.A. serão 
aplicáveis. Artigo 9 - A Assembleia Geral deverá fixar a remuneração dos administradores da Companhia. A remuneração pode ser fixada de forma individual para cada administrador ou de forma global, 
sendo, neste caso, distribuída conforme deliberação da Assembleia Geral. Capítulo VI - Diretoria: Artigo 10 - A Diretoria é o órgão de representação da Companhia, competindo-lhe praticar todos os atos de 
gestão dos negócios sociais. Artigo 11 - A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-se a critério do Diretor Presidente para tratar de questões operacionais. Artigo 12 - A Diretoria é 
composta por 2 (dois) Diretores, residentes no país, eleitos e destituíveis pelos acionistas, com mandato de até 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Artigo 13 - Dentre os Diretores, um será designado 
Diretor Presidente e outro será designado Diretor Financeiro. Artigo 14 - A administração operacional da Companhia é de atribuição do Diretor Presidente, o qual terá plenos poderes para administrar e ser 
responsável pela Companhia e suas atividades, bem como tomar todas as decisões, diariamente, objetivando o cumprimento das obrigações da Companhia, nos termos do disposto neste Capítulo e sempre 
respeitando as matérias reservadas à deliberação dos acionistas. Os plenos poderes de gestão e responsabilidades do Diretor Presidente incluem a orientação e supervisão dos demais Diretores. Artigo 15 
- A Companhia será representada e somente será considerada validamente obrigada por ato ou assinatura: (a) conjunta do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro; ou (b) de qualquer Diretor em conjunto 
com um procurador. Parágrafo Único - As procurações serão sempre assinadas pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Financeiro, em conjunto, estabelecerão os poderes do procurador e, excetuando-se as 
procurações outorgadas para fins judiciais, não terão prazo superior a 1 (um) ano. Capítulo VII - Conselho Fiscal: Artigo 16- O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido dos acionistas e possui as 
competências, responsabilidades e deveres definidos em lei. Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplen-
tes, eleitos pela Assembleia Geral. Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal poderá reunir-se sempre que necessário mediante convocação de qualquer de seus membros, lavrando-se em ata suas deliberações. 
Capítulo VIII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos: Artigo 17 - O exercício social terá início em 01 de janeiro e término em 31 de dezembro. Ao término de cada exercício social 
serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. Artigo 18 - Em cada exercício, os acionistas terão direito a um dividendo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido ajustado, nos 
termos do artigo 202 da Lei das S.A. Artigo 19 - A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balancetes em cumprimento a requisitos legais ou para atender a interesses societários, inclusive para a 
distribuição de dividendos intermediários ou antecipados, que, caso distribuídos, poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. Artigo 20 - A Companhia poderá remunerar os 
acionistas mediante pagamento de juros sobre capital próprio, na forma e dentro dos limites estabelecidos em lei, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório, acima referido. Capítulo 
IX - Transformação: Artigo 21 - A Companhia poderá, independentemente de dissolução ou liquidação, transformar-se em sociedade de outro tipo que não sociedade anônima, assegurado o direito de 
retirada aos acionistas dissidentes. Capítulo XI - Liquidação: Artigo 22 - A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral estabelecer o modo de 
liquidação, eleger o(s) liquidante(s), e instalar o Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os poderes e remuneração. Acionistas: Edmond Chaker Farhat Junior; Rafael 
Sanchez Brandão. Visto do Advogado: Ludmila Lewis Brancatelli - OAB/SP nº 153.762. Jucesp sob NIRE nº 3530055850-2 e nº 458.464/20-0 em 03/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rio Alto Energias Renováveis S.A. - CNPJ/ME: 38.199.406/0001-18 - NIRE: 35300558502
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de novembro de 2020

1. Data, hora e local: No dia 04 de novembro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Rio Alto Energias Renováveis S.A., situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 
960, conjunto 91, sala J, Itaim Bibi, CEP 04534-004 (“Companhia”). 2. Convocação e presença: Convocação dispensada nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença dos 
acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia: Edmond Chaker Farhat Junior, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 23.866.869-1 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 255.935.868-96, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Emilio Pedutti, nº 230, Morumbi, CEP 05613-010 (“Edmond”); e Rafael Sanchez Brandão, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, analista econômico, portador da Cédula de Identidade RG nº 
30.348.736-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 298.388.818-56, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 67, apto. 1810, Vila Nova 
Conceição, CEP 04543-120 (“Rafael” e, em conjunto com Edmond, os “Acionistas”) - de acordo com as assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Rafael 
Sanchez Brandão; Secretário: Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a celebração pela Companhia do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Coremas Holding II 
S.A.” (“Escritura de Emissão”), para a 1ª (primeira) emissão pública pela Coremas Holding II S.A. (“Coremas”) de até 38.000 (trinta e oito mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com 
garantia real e garantia fidejussória adicional, em série única, com esforços restritos de distribuição, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na data de sua 
emissão (“Debêntures”), no montante total de até R$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) na respectiva data de emissão das Debêntures (“Emissão”); (ii) a outorga de garantia fidejussória, pela 
Companhia, conjuntamente com os Acionistas, em favor do Agente Fiduciário (conforme definido abaixo), na qualidade de representante dos interesses da comunhão de titulares das Debêntures (“Debenturistas”), 
em garantia das obrigações assumidas pela Coremas no âmbito da Emissão, aceitando todos os termos e condições previstos na Escritura de Emissão e obrigando-se de forma individual e solidária, como fia-
dores e principais pagadores de todos os valores devidos nos termos da Escritura de Emissão, com expressa renúncia, pela Companhia, aos benefícios de ordem, novação, direitos e faculdades de exoneração de 
qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”) e artigos 130 e 794, da Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015 (“Código de Processo Civil” e “Garantia Fidejussória”); (iii) a celebração pela Companhia do “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios e Outras Avenças” (“Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos”), por meio do qual a Companhia outorga, em benefício dos Debenturistas, representados pelo 
Agente Fiduciário (conforme definido abaixo), a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta dos seguintes bens e direitos (“Alienação e Cessão Fiduciária”): (a) a totalidade das ações de emissão 
da Coremas detidas pela Companhia (“Ações”); (b) todo desdobramento, grupamento ou bonificação, inclusive mediante a permuta, venda ou qualquer outra forma de alienação das referidas Ações e quaisquer 
bens ou títulos nos quais as Ações sejam convertidas (incluindo quaisquer depósitos, títulos ou valores mobiliários), o direito de subscrição de novas ações representativas do capital social da Coremas, bônus 
de subscrição, debêntures conversíveis, partes beneficiárias, certificados, títulos ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, conforme o caso, e ações de emissão da Coremas, recebidas, conferidas e/
ou adquiridas pela Companhia (direta ou indiretamente) por meio de consolidação, fusão, cisão, incorporação, permuta, substituição, divisão, reorganização societária ou de qualquer outra forma, sejam tais ações 
ou direitos atualmente ou futuramente detidas pela Companhia, bem como quaisquer ações futuras ou emitidas em substituição às Ações, seja na forma dos Artigos 167, 169 e 170 da Lei das Sociedades por 
Ações, seja por força de desmembramentos ou grupamentos das ações, bonificação de ações ou emitidas por uma sucessora da Coremas, seja por consolidação, fusão, permuta de ações, divisão de ações, 
reorganização societária ou sob qualquer outra forma, quer substituam ou não as Ações originalmente alienadas fiduciariamente (os “Direitos das Ações” e, ainda, em conjunto com as Ações, as “Ações Alienadas”); 
(c) todos os lucros, frutos, rendimentos, pagamentos, créditos, remunerações, bonificações ou reembolso de capital, incluindo, sem limitar, todas as preferências e vantagens que forem atribuídas às Ações 
Alienadas, a qualquer título, inclusive lucros, proventos decorrentes do fluxo de dividendos, juros sobre o capital próprio e todos os demais proventos ou valores que de qualquer outra forma tenham sido e/ou que 
venham a ser declarados e ainda não tenham sido recebidos ou distribuídos (sendo todos os bens e direitos referidos neste item (c) doravante denominados, em conjunto, “Direitos Adicionais” e, em conjunto 
com as Ações Alienadas, “Ativos Alienados”); (d) a totalidade dos direitos e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou indiretamente, de qualquer alienação e ou transferência, parcial ou 
total, da Coremas (“Evento de Alienação”), incluindo, mas não se limitando, a pagamento de eventuais comissões, earn-out e quaisquer outros recursos advindos de tais eventos de alienação (“Direitos Creditó-
rios de Evento de Alienação”); de todos os direitos sobre a conta vinculada a ser aberta pela Companhia nos termos da Cláusula 4.1 do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos 
(“Conta Vinculada”), presentes e/ou futuros, principais ou acessórios, a qualquer tempo, a serem recebidos, mantidos e depositados na Conta Vinculada, incluindo a totalidade dos Rendimentos da Conta Vincu-
lada (conforme abaixo definido) (“Direitos da Conta Vinculada”); e (e) da totalidade dos investimentos e reinvestimentos que estejam efetivamente vinculados à, e/ou custodiados na, Conta Vinculada, bem como 
os rendimentos deles decorrentes, incluindo, sem limitação, todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com tais créditos ou recursos (“Rendimentos da Conta 
Vinculada” e, em conjunto com os Direitos Creditórios de Evento de Alienação e dos Direitos da Conta Vinculada, os “Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente”), em garantia das obrigações assumidas pela 
Coremas no âmbito da Emissão; (iv) a celebração pela Companhia do “Instrumento Particular de Compromisso de Aporte” (“Contrato de Compromisso de Aporte”), por meio do qual os Acionistas e a Companhia 
comprometem-se a fazer com se sejam realizados aportes na Coremas mediante a subscrição de novas ações e aumento do capital social da Coremas, em garantia das obrigações assumidas no âmbito das 
Debêntures e para fins de conclusão do projeto de viabilização para a venda, pela Coremas VII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VII”) e pela Coremas VIII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VIII” e, 
em conjunto com a Coremas VII, as “SPEs”), sociedades de propósito específico controladas pela Coremas, de energia elétrica à Copel Comercialização S.A., nos termos da Chamada Pública de Energia Elétrica 
nº 01/2020 (“Projeto”)(“Compromisso de Aporte”); (v) a celebração pela Companhia do “Instrumento Particular de Outorga de Direito de Primeira Oferta e Outras Avenças”, por meio do qual, caso a Companhia 
e/ou a Coremas, conforme aplicável, desejem transferir as ações representativas do capital social da Coremas detidas pela Companhia e/ou as ações representativas do capital social das SPEs detidas pela 
Coremas, a Companhia e/ou Coremas, conforme aplicável, deverão primeiro oferecer as suas ações e/ou quotas à XP Vista Management Ltda. (“Direito de Primeira Oferta”), os quais terão o direito de adquiri-las 
de acordo com as condições do referido instrumento (“Contrato de Direito de Primeira Oferta”); (vi) a outorga pela Companhia das procurações no âmbito do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão 
Fiduciária de Direitos e do Contrato de Compromisso de Aporte (“Procurações”), que poderão ser irrevogáveis e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à vigência dos referidos contratos, independente-
mente das limitações temporais para outorga de procuração previstas no Artigo 15º, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia; e (vii) celebração pela Companhia de todos e quaisquer outros contratos e 
documentos relacionados à Emissão de Debêntures, à Escritura de Emissão, à Garantia Fidejussória, à Alienação e Cessão Fiduciária, ao Compromisso de Aporte e ao Direito de Primeira Oferta, e seus respectivos 
instrumentos contratuais, incluindo, mas não se limitando a, atos societários, procurações específicas, aditivos, certificados, declarações, entre outros documentos que se façam necessários ou convenientes. 5. 
Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, os Acionistas decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar: (i) a celebração da Escritura de Emissão entre a Companhia, 
a Vórtx Distribuidora de Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), na qualidade de representante da comunhão de Debenturistas, a Coremas e os Acionistas, na qualidade de fiadores; (ii) a outorga em favor 
do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures, da Garantia Fidejussória; (iii) a outorga em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares das Debên-
tures, da Alienação e Cessão Fiduciária, por meio da celebração do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos entre a Companhia, o Agente Fiduciário e a Coremas; (iv) a celebra-
ção do Contrato de Compromisso de Aporte entre a Companhia, os Acionistas, o Agente Fiduciário, a Coremas e as SPEs; (v) outorga do Direito de Primeira Oferta, por meio da celebração do Contrato de Direito 
de Primeira Oferta, entre a Companhia, a Coremas, a Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações Ltda., na qualidade de quotista das SPEs, as SPEs e a XP Vista Management Ltda.; (vi) a outorga pela 
Companhia das Procurações, que poderão ser irrevogáveis e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à vigência dos referidos contratos, independentemente das limitações temporais para outorga de 
procuração previstas no Artigo 15º, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia; e (vii) celebração pela Companhia de todos e quaisquer outros contratos e documentos relacionados à Emissão de Debên-
tures, à Escritura de Emissão, à Garantia Fidejussória, à Alienação e Cessão Fiduciária, ao Compromisso de Aporte e ao Direito de Primeira Oferta, e seus respectivos instrumentos contratuais, incluindo, mas não 
se limitando a, atos societários, procurações específicas, aditivos, certificados, declarações, entre outros documentos que se façam necessários ou convenientes. 5.1. Os membros da administração da Compa-
nhia foram autorizados a praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização e efetivação das matérias acima aprovadas perante órgãos públicos e terceiros em geral. Ainda, os Acionistas, neste 
ato, ratificam todos os atos já praticados pelos representantes legais da Companhia relacionados às matérias acima aprovadas, inclusive, mas sem limitação, (i) a celebração, pela Companhia, em 29 de outubro 
de 2020, da Escritura de Emissão, do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos, do Contrato de Compromisso de Aporte, e do Contrato de Direito de Primeira Oferta; e (ii) a outorga, 
pela Companhia, em 29 de outubro de 2020, da Garantia Fidejussória, da Alienação e Cessão Fiduciária, do Direito de Primeira Oferta e das Procurações. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada 
mais havendo a ser discutido, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 04 de novembro de 2020. Mesa: Rafael Sanchez Brandão - Presidente; 
Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Acionistas: Rafael Sanchez Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 04 de novembro de 2020. Rafael 
Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Jucesp nº 486.828/20-7 em 16/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vendas de Natal: dicas para 
alavancar os negócios na internet

Mesmo com o movimento de retomada que vem acontecendo no Brasil, as vendas via e-commerce 
seguem em crescimento e, com a chegada do Natal, a tendência é aumentar ainda mais

perfil do seu público-alvo e caprichar 
nas imagens dos produtos para fazer 
o consumidor se sentir o mais próxi-
mo de uma experiência presencial, 
mostrando detalhes, cores, opções de 
tamanho, entre outras informações”, 
explica Nell. 

Outra habilidade importante, se-
gundo o docente Abelman Souza, do 
curso Noções de Contabilidade Para 
Não Contadores, é ter afinidade com 
números. “Mesmo com o suporte 
do escritório de contabilidade, é 
importante conhecer a estrutura do 
Balanço Patrimonial e a Demonstra-
ção do Resultado do Exercício, para 
compreender os impactos dos lucros 
ou prejuízos no caixa e no patrimônio 
da empresa. 

Outro fator importante é compre-
ender os indicadores econômicos e 
financeiros além da elaboração do 
fluxo de caixa e das provisões para 

contingências”, explica Souza. O 
docente Davi Silva, do curso Excel 
- Ferramentas Para Análise, reforça: 
“Apesar de muito funcional, o Excel 
possui recursos muitas vezes desco-
nhecidos para quem não o domina 
como funções avançadas para finan-
ças, estatística, matemática, pesquisa 
e banco de dados”. 

Os interessados em aproveitar este 
bom momento do comércio eletrônico 
podem se inscrever em cursos como 
Marketing: ferramentas, modelos e es-
tratégias para inovação; E-commerce 
do planejamento a execução; Moda 
E-commerce; Excel Ferramentas Para 
Análise; Noções de Contabilidade Para 
Não Contadores, entre outros. Por 
conta do momento atual, eles estão 
sendo realizados virtualmente, com 
carga horária de 24 a 40 horas, e as 
inscrições devem ser feitas pelo site 
(www.sp.senac.br). 

Heber Carvalho (*)     

A pandemia trouxe muitas incerte-
zas em todos os setores. 

Aulas em escolas e universidades 
foram suspensas, empresas migraram 
para o home office. Com a área de con-
cursos públicos não foi diferente: as 
provas foram adiadas ou e até mesmo 
suspensas. Mas, será que concurso 
público ainda vale a pena? Muitos de 
nós, infelizmente, conhecemos alguém 
que tenha sido desligado de suas 
empresas/trabalhos neste período de 
quarentena. 

Os setores mais afetados, de acordo 
com um levantamento realizado pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), foram: comércio, 
construção, alimentação e alojamento. 
Entre os informais, os trabalhadores 
dos serviços domésticos foram os que 

mais sentiram os efeitos. Segundo 
recentes dados divulgados pelo IBGE,  
a taxa de desemprego no país subiu 
e chegou a 14,6% no terceiro trimes-
tre, maior registro na série histórica, 
iniciada em 2012. 

Mesmo diante de toda essa crise 
econômica, os servidores públicos 
foram os menos impactados. Além de 
salários mais altos, um dos grandes 
atrativos das carreiras públicas é a 
estabilidade profissional, o que, em 
tempos de crise, se torna ainda mais 
importante. Em outras palavras, o 
funcionário público, assim que toma 
posse de seu cargo, tem garantia de 
permanência no trabalho. 

Além disso, o Projeto de Lei 3840/20 
veda a demissão de trabalhadores 
que prestem serviços à administração 
pública de forma direta ou indireta 
durante a calamidade pública decor-

rente da pandemia da Covid-19. Por 
isso, SIM, quem deseja entrar para a 
carreira pública deve continuar focado 
nos estudos e ficar atento às provas 
que foram adiadas e os editais que 
ainda seguem vigentes. 

Quando tudo isso passar, a estabili-
dade oferecida pelos cargos públicos 
será um ponto crucial no mercado de 
trabalho e, certamente, a esperança 
para diminuir as taxas de desemprego. 
Uma dica: enquanto a pandemia não 
passa e as provas estão suspensas, 
recomendo que reservem um tempo 
para estudar. 

No YouTube, por exemplo, há horas 
e horas de conteúdo gratuito sobre di-
versas áreas públicas e que preparam 
muito bem qualquer pessoa para os 
concursos que estão por vir. 

(*) - É CEO da Estratégia Concursos. 

Por que continuar estudando para 
concursos públicos?
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Matéria de capa
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Arthur Capella (*)

O levantamento revela, ainda, que o crescimento médio 
das vendas de comércio eletrônico de março a maio 
foi 48% superior ao mesmo período do ano passado.

Com esse aumento nas vendas, paralelamente à recente 
implementação da LGPD, a privacidade e a segurança dos 
dados passaram a ser, mais do que nunca, uma prioridade 
para consumidores e organizações. É comum que crimi-
nosos digitais tenham como alvo plataformas de comércio 
eletrônico - sua meta é roubar informações financeiras, 
como dados de cartão de crédito dos clientes. 

Os criminosos que estão em busca de ganhos financeiros 
podem extrair essas informações confidenciais das plata-
formas de comércio eletrônico e tentar vender os dados 
na dark web. Infelizmente, isso pode gerar prejuízo tanto 
para o consumidor, cujos dados foram expostos, quanto 
para a empresa, que pode perder a confiança dos clientes 
e, graças à LGPD, correr o risco de pagar multas. Com isso 
em mente, é cada vez mais importante que as empresas de 
comércio eletrônico garantam ao cliente que seus dados 
pessoais estejam bem protegidos. 

 
Os consumidores da geração Y, em especial, têm uma 

preocupação intensa com a segurança das suas transações 
comerciais online. A pesquisa "Concerns about online data 
privacy", sobre preocupações com a privacidade de dados 
online, realizada em 2019 pela ONG Internet Innovation, 
mostra que 67% dos consumidores da geração Y estão pre-
ocupados com a possibilidade de ter seus dados pessoais 
expostos e usados em fraudes. 

Estatísticas como essa sinalizam uma profunda mudança 
cultural em curso, que afeta a atividade online dos consumi-
dores nos principais portais de comércio eletrônico. Todos 
esses fatores estão fazendo com que as preocupações com 
a segurança em portais de comércio eletrônico ganhem 

A temporada de festas de fim de ano de 2020 está preparada para a forte demanda dos consumidores por produtos 
de comércio eletrônico. Como observado desde o início da pandemia, esse setor teve um crescimento acelerado e 

significativo. Pesquisa da Mastercard Spending Pulse mostrou que, em todo o Brasil, as vendas por comércio 
eletrônico online cresceram 75% em maio deste ano, em comparação com maio de 2019. 

Freepik

criminoso digital é identificar uma vulnerabilidade estrutural 
e, por meio de exploits, roubar informações confidenciais 
dos consumidores. Dados bancários e de cartão de crédito, 
entre outras informações pessoais, são os mais cobiçados. 
Nesse contexto, é essencial não só descobrir, como também 
calcular o risco ao negócio decorrente das vulnerabilidades 
ocultas nas plataformas de comércio eletrônico. 

Conforme a economia digital se expande, a quantidade 
de vulnerabilidades também aumenta. Só no ano passado, 
mais de 17.300 vulnerabilidades foram detectadas, de acordo 
com os dados de 2019 do National Vulnerability Database. É 
impossível corrigir todas as vulnerabilidades descobertas em 
um portal de comércio eletrônico. As equipes de segurança 
de TIC de organizações de comércio eletrônico lidam com 
uma imensidão de dados de vulnerabilidades todos os dias. 

Falta às ferramentas tradicionais de gerenciamento de 
vulnerabilidades uma visibilidade abrangente da superfície 
de ataque de ambientes modernos, o que gera pontos cegos. 
Isso deixa as equipes de segurança com uma percepção 
limitada de sua verdadeira Cyber Exposure. Outro desafio 
é a falta de contexto para entender quais vulnerabilidades 
representam o maior risco para o negócio. As organizações 
podem se beneficiar muito ao investir em soluções de se-
gurança modernas, que ofereçam visibilidade avançada e 
contexto para as equipes de segurança entenderem quais 
vulnerabilidades devem ser corrigidas primeiro.

 
Para o setor de comércio eletrônico, podem ser soluções 

desenvolvidas para proteger suas aplicações Web. Essas so-
luções devem oferecer contexto de segurança e orientações 
sobre como lidar com vulnerabilidades de aplicações Web 
de alta criticidade. É fundamental, ainda, contar com uma 
solução que reconheça pontos fracos e vulnerabilidades 
em código personalizado e em componentes de terceiros 
usados para desenvolver as aplicações Web. Outra missão 
dessas soluções é sinalizar qualquer tipo de configuração 
incorreta que possa aumentar a exposição a ataques. 

 
Dessa forma, em vez de milhares de vulnerabilidades, as 

equipes de segurança de TIC podem combater as ameaças 
cibernéticas com foco nas vulnerabilidades que requerem 
atenção mais imediata, representando um risco genuíno para 
seus ambientes durante a temporada de festas de fim de 
ano. A priorização de vulnerabilidades críticas reduz o risco 
cibernético e aumenta a eficiência das operações de varejo 
online. No nosso país, há uma dissonância entre a economia 
fortemente digitalizada e o uso de soluções de segurança 
cibernética desenvolvidas para proteger esse ambiente. 

Sempre muito inovador, o setor varejista realizou, em 
meses, um salto tecnológico que levaria anos para ser dado 
antes da pandemia. Nessa temporada de festas de fim de ano, 
é fundamental que os ganhos econômicos que o comércio 
eletrônico está trazendo para a nossa economia aconteçam 
de forma sustentável, priorizando a segurança de forma 
a proteger as empresas e seus clientes contra ameaças 
digitais. Essa abordagem protege as organizações contra 
riscos ao negócio, como perda de dados ou da confiança 
dos clientes, e impulsiona a economia do Brasil. 

 
(*) - É Country Manager da Tenable no Brasil (https://pt-br.tenable.com/).
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destaque nas conversas do C-Level. Essas preocupações são 
válidas, pois o crescimento do setor de comércio eletrônico 
está efetivamente aumentando a superfície de ataque. 

Ao contrário do setor financeiro, que costuma ter uma 
estratégia de segurança robusta para proteger o Internet 
Banking, muitas empresas de comércio eletrônico estão 
mais focadas nas vendas e em uma excelente experiência 
do usuário do que na proteção de dados. A velocidade do 
negócio pode fazer com que essas plataformas sejam desen-
volvidas sem priorizar a segurança, criando vulnerabilidades 
em seu ambiente de comércio eletrônico. 

 
O aumento nas compras online durante a temporada de 

festas de fim de ano pode despertar o interesse dos cri-
minosos digitais nos portais de comércio eletrônico. É um 
cenário preocupante, pois muitos ataques a esses portais 
se baseiam na injeção de código SQL em formulários que 
os consumidores preenchem com dados pessoais. Um bot 
(aplicação autônoma com comando predeterminado) ou 
um criminoso digital insere um código malicioso em um 
formulário em que o consumidor precisa colocar seu nome. 

É uma forma de explorar vulnerabilidades na plataforma do 
software. Essa operação se repete milhões de vezes por dia, 
em milhares de portais de comércio eletrônico. O objetivo do 

COMérCiO eletrôniCO aCelera Mas segue 
vulnerável aOs CriMinOsOs CibernétiCOs

    leia na página 6

CresCiMentO aCeleradO e signifiCativO
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

A E2 Mentoria - startup focada em 
mentoria de empreendedor para 
empreendedor, que tem como pro-

pósito aproximar micro e pequenos empre-
sários de empreendedores com expertise 
em negócios – oferece uma oportunidade 
muito interessante aos empreendedores 
experientes, com boa vivência de gestão e 
das rotinas e dinâmicas do empreendedo-
rismo, para se tornarem mentores. 

De acordo com Rodrigo Naves, execu-
tivo da E2 Mentoria, os empreendedores 
precisam reunir algumas características 
importantes para que possam se tornar 
mentores. “Buscamos empreendedores 
que gostem de pessoas e de compartilhar 
conhecimentos. É preciso ter experiência 
e uma boa vivência como empresário a 
fim de conseguir aconselhar os peque-
nos empreendedores que participarão 
das mentorias. Queremos pessoas com 
disposição para ajudar quem tem um 
pequeno negócio a vencer barreiras e 
alcançar o sucesso”. 

O executivo explica que os empreende-
dores passam por um bate-papo inicial, re-
alizado com a participação de uma empresa 
parceira. O objetivo é entender o perfil do 
empreendedor e de que maneira ele pode 
contribuir ao se tornar um mentor. Na 
etapa seguinte, o empreendedor passa por 
um curso de mentoria no qual aprenderá 
as metodologias utilizadas pela equipe da 
E2 Mentoria. Por fim, após a capacitação, 

É preciso ter experiência e uma boa vivência como empresário 
para aconselhar os pequenos empreendedores.

co
lle

ge
gr

ad
.c

om
/re

pr
od

uç
ão

Oportunidade para empreendedores 
experientes se tornarem Mentores

O empreendedor experiente, que se predispõe a ser mentor, certamente causará impacto no micro e pequeno empresário mentorado e o ajudará a 
desenvolver seu negócio

seja possível realizar um diagnóstico da 
empresa, elaborar um plano de desenvol-
vimento pessoal e profissional e, também, 
acompanhar uma série de tarefas que 
auxiliarão o mentorado a alcançar seus 
objetivos. Também será possível fazer 
mentorias de forma avulsa. Os encontros 
são definidos de acordo com agenda e 
disponibilidade de Mentores e Mentorados. 

Dessa maneira, esse primeiro pacote de 
mentoria pode ser realizado em, aproxi-
madamente, três meses. O empreende-
dor experiente, que se predispõe a ser 
mentor, certamente causará impacto no 
micro e pequeno empresário mentorado 
e o ajudará a desenvolver seu negócio. 
Naves ressalta que a E2 Mentoria já nasce 
com certificações sociais importantes, tais 
como a Certificação BCorp e do Capitalismo 
Consciente. 

“Nascer com essa proposta social estava 
em nosso DNA. Acreditamos que estamos 
no caminho para promover o Empreende-
dorismo Transformacional. Entendemos 
que a troca de experiências de empreen-
dedor para empreendedor e a reunião de 
uma série de empresas, em um só ambiente, 
poderá provocar uma mudança bastante 
positiva no cenário das micro e pequenas 
empresas e deve ajudar a reduzir essa 
mortalidade de negócios que temos atual-
mente”, finalizam Luis Campos e Rodrigo 
Naves. Fonte e mais informações: (www.
e2mentoria.com.br).

o mentor receberá seu primeiro mentorado 
para realização de quatro sessões online 
de mentoria. 

“Essas quatro sessões iniciais são intei-
ramente gratuitas para o mentorado. É 
nesse momento que o novo mentor poderá 
colocar em prática todos os conhecimentos 
teóricos e metodologias aprendidas duran-
te o curso de mentoring, bem como testar 
suas habilidades como mentor. Além disso, 
já será possível contribuir com pequenos 

empresários, aconselhando-os e mostrando 
possíveis caminhos e saídas, antes mesmo 
de ter o seu perfil disponível na plataforma, 
atendendo o propósito principal da E2 
Mentoria”, pontua Naves. Passado esse 
processo, o mentor ficará disponível para 
receber as demandas de mentorados por 
meio da plataforma da E2 Mentoria. 

Os pequenos empreendedores podem 
contratar o primeiro pacote de mentorias 
com duração de 6h, tempo ideal para que 




