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O ano de 2020 alterou o funcionamento do mundo. A pandemia do 
Coronavírus modificou o dia a dia das pessoas e também dos donos 
de agências digitais. O consumo e as compras pela internet tiveram 
alta, mas nem todos conseguiram surfar nessa onda. Pensando nisso, a 
Umbler, empresa especializada em agências digitais e com sede no RS, 
separou cinco dicas para acelerar as agências digitais no próximo ano. 
1 - Faça o recorte da sua agência - Esse recorte é para compreender 
a relação com o ecossistema que te rodeia.   

Cinco dicas para agências digitais decolarem em 2021
A poucos dias do final do ano de 2020, o mercado continua prevendo 

oscilações. Em termos econômicos, a pandemia foi arrebatadora e de 
acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumi-
dor (Peic) a quantidade de famílias endividadas bateu recorde histórico 
em agosto, com a marca de 67,5%, o maior nível desde o início de sua 
realização, em janeiro de 2010. Diante desse cenário, que tende a crescer 
ainda mais com o fim do auxílio emergencial do governo, muitas empresas 
veem suas receitas serem muito impactadas com a inadimplência.   

Mercado de venda de créditos vencidos

As soluções nativas em nuvem são apontadas por especialistas como a 
evolução das aplicações para viabilizar a transformação digital e acelerar 
os negócios. Se a sua opção é construir aplicações em cloud para fazer 
uma gestão financeira eficiente dos recursos em nuvem, é comum surgir 
o questionamento: qual deve ser o meu primeiro passo? Minha resposta é 
Assessment, método utilizado para oferecer mais precisão aos diferentes 
processos de escolha dentro de uma empresa. O processo de Assessment 
é composto por duas etapas: a primeira delas é quando entendemos o 
requisito de negócio, enquanto a segunda é o processo de levantamento 
propriamente dito, utilizando uma abordagem vinda da fase anterior.   

Levar minha aplicação para nuvem

Pexels

Negócios em Pauta

Futuro mais Verde
Hoje (18), o Museu do Amanhã (RJ) se transforma e re-

cebe iluminação especial que o deixará totalmente verde. A 
ação é uma mensagem da marca Heineken®, que promete 
revelar neste dia um toque especial que se une aos ingre-
dientes da cerveja premium. As pessoas que circularem pelo 
entorno do Museu vão descobrir, em primeira mão, essa 
novidade que fará parte do processo de produção e envase 
da cerveja no Brasil. Criada em 1873, por Gerard Adriann 
Heineken, atualmente está presente em 192 países e esse 
movimento também faz parte do compromisso Global da 
marca com a inovação e o sabor de qualidade.    Leia a 
coluna completa na página 3

Foto: agencialema.com/reprodução 

News@TI

XP vai abrir 176 vagas para profissionais 
de Tecnologia no início de 2021

@A XP Inc. irá contratar um total de 176 profissionais de 
tecnologia só nos primeiros três meses de 2021. A maioria 

das vagas é destinada para software engineers, que irão atuar em 
todas as áreas de negócios da empresa. Os profissionais poderão 
se candidatar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, em linha 
com o programa #XPdeQualquerLugar. Só em 2020, mais de 500 
profissionais de tecnologia foram contratados pela companhia. O 
reforço nessa área tem uma justificativa: consolidar a XP como 
uma empresa de tecnologia. “Queremos ser reconhecidos como 
a melhor companhia de tecnologia brasileira e ser disruptivos 
em outros segmentos, como fizemos em investimentos”, afirma 
Thiago Maffra, diretor de Tecnologia da XP (www.xpinc.com). 

 Leia a coluna  completa na página 2

Freepik

Final do ano é tempo de celebrar 
e também de realizar ações 
solidárias.

Em momentos como a crise do Coronavírus, 
muitas são as formas como o brasileiro 

pode doar e ajudar comunidades fortemente 
afetadas pela pandemia. Uma delas é por meio 
do Imposto Solidário, no qual, sem gastar 
um centavo a mais, os contribuintes podem 
destinar até 6% do seu IR para instituições 
sociais.

Dessa forma, o dinheiro, que já seria destinado 
ao governo de qualquer maneira, pode ser 
destinado para diversas causas e projetos 
sociais. “A grande vantagem é que ao escolher 
apoiar projetos sociais, a população contribui 
para instituições que estão necessitando 
muito, localizadas em áreas vulneráveis, 
sobretudo em um ano altamente impactado 
pela pandemia”, reforça Rodolfo Schneider, 
gerente de mobilização de recursos do Marista 
Escolas Sociais. 

As doações podem ser feitas por aqueles 
que optam pelo formulário de modelo com-
pleto na hora da declaração, o que permite o 
abatimento de itens como educação, saúde, 
previdência privada, entre outros. A simula-
ção pode ser feita calculando o potencial de 
doação baseada na declaração do ano anterior.

Segundo dados da Receita Federal, mais 
de 97% das pessoas que têm potencial de 
doação não fazem essa destinação. 

“É hora de olharmos para o Imposto de Renda 
como uma ferramenta importante na melhoria 
das principais necessidades da população, e 
com a destinação de até 6%, o contribuinte tem 
a oportunidade de saber exatamente como e 
onde parte do seu recurso está sendo empre-
gado no acompanhamento dos projetos que 
beneficiam as comunidades mais empobreci-
das”, afirma Schneider. Os projetos disponíveis 
para receber os recursos via Imposto de Renda 
são o “Educação – O futuro é para todos”, que 

Imposto de Renda Solidário: 
cinco mitos e verdades

beneficia mais de 2 mil crianças, adolescentes 
e jovens de 0 a 17 anos. 

A iniciativa oferece educação gratuita em 
cinco escolas sociais localizadas em áreas 
de vulnerabilidade social na Zona Leste de 
São Paulo, Santos e Ribeirão Preto. Além 
disso, no Estado do Paraná são seis escolas 
beneficiadas com mais de 2,6 mil alunos, nas 
cidades de Curitiba, Almirante Tamandaré, 
Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Cascavel 
e Londrina. 

As doações podem promover a expansão 
de laboratórios, espaços maker, projetos de 
educomunicação, capacitação de educadores, 
revitalização de espaços e melhorias no acervo 
das bibliotecas comunitárias. Mais de 40% das 
famílias atendidas nos locais estão abaixo da 
linha da pobreza e vivem do trabalho informal, 
sendo fortemente atingidas pela pandemia 
do Coronavírus.

Confira cinco mitos e verdades sobre a 
doação do Imposto de Renda Solidário:

1. Você não gasta nenhum centavo a 
mais - VERDADE. A doação do imposto de 
renda para ONGs e instituições sai do per-
centual que já seria pago de qualquer forma 
à Receita Federal. Ou seja: Tenha imposto 
a pagar ou a restituir você não gasta nada a 
mais e ainda contribui para projetos trans-
formadores e com alto impacto social em 
comunidades empobrecidas.

2. Doar é muito complicado - MITO.  
Com a intenção de explicar o passo a passo 
para efetuar uma doação via imposto de 
renda, o Marista Escolas Sociais, que atende 
mais de 7 mil crianças, adolescentes e jovens 
em 20 Escolas e Unidades Sociais, prepa-
rou uma calculadora para mostrar qual é o 
potencial de doação de cada contribuinte. 
Para acessar, a pessoa deve ter o recibo da 
sua última declaração para checar o valor do 
seu imposto devido e acessar o site (www.
impostosolidario.org.br).

3. Muitos projetos foram impactados 
pela pandemia - VERDADE. Muitas insti-
tuições e projetos sociais inscritos estão nas 
áreas mais vulneráveis, as mais atingidas 
pela pandemia. As doações podem impactar 
e contribuir diretamente com os projetos.

4. Poucas pessoas destinam o IR solidá-
rio no Brasil - VERDADE. Segundo dados da 
Receita Federal menos de 3% das pessoas que 
poderiam fazer a doação do seu IR destinam 
o valor para as instituições sociais.

5. É possível acompanhar o projeto 
que recebeu a doação - VERDADE. Na 
hora de destinar o valor, você pode escolher 
uma instituição que conhece e confia. Não é 
somente uma participação financeira, trata-
-se de uma contribuição efetiva e cidadã.

Fonte e outras informações (https://
maristaescolassociais.org.br/).
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DICAS PARA 
QUEM QUER 

EMPREENDER NO 
MERCADO DE 

GASTRONOMIA 
    Leia na página 6

OPORTUNIDADE

Volta às aulas 
O Governador João Doria anunciou 

ontem (17) que manterá o retorno 
gradual às aulas presenciais para o 
ano letivo de 2021. “A decisão para 
manter escolas abertas é embasada em 
experiências internacionais e nacionais 
e objetiva garantir a segurança dos alu-
nos, dos professores e dos funcionários, 
além do desenvolvimento cognitivo e 
socioemocional de milhões de crianças 
e adolescentes”. O retorno ocorrerá de 
forma regionalizada, obedecendo aos 
critérios de segurança estabelecidos pelo 
Centro de Contingência do Coronavírus. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/5-dicas-para-quem-quer-empreender-no-mercado-de-gastronomia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/xp-vai-abrir-176-vagas-para-profissionais-de-tecnologia-no-inicio-de-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-18-02-2020-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/um-outsider-na-presidencia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/qual-o-primeiro-passo-para-levar-minha-aplicacao-para-nuvem-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-dicas-para-agencias-digitais-decolarem-em-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pandemia-fomenta-mercado-de-venda-de-creditos-vencidos-no-brasil/
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News@TI
Foco em usuários que precisam 
de alto desempenho

@A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inteligente, 
anuncia o lançamento da ThinkStation P340 Torre, workstation 

ideal para usuários que precisam de alto desempenho para as tarefas 
mais exigentes. Seguindo o padrão de qualidade e durabilidade dos 
equipamentos da linha Think, a P340 Torre é perfeita para CAD, design, 
engenharia, finanças, saúde, educação, mídia e entretenimento, simu-
lação e até realidade virtual (VR). Possui certificações dos principais 
ISVs do mercado, incluindo Autodesk®, Bentley®, Dassault®, PTC® 
e Siemens®, garantindo, assim, a melhor experiência de qualidade ao 
usuário e compatibilidade com os principais softwares de diferentes 
indústrias. Para suportar as atividades que exigem alto poder de 
processamento, a ThinkStation P340 Torre pode combinar caracte-
rísticas que levam a um desempenho superior. É possível equipar 
a workstation com processadores até Intel® Xeon® W-1290P com 
vPro ™ e até Intel® Core ™ i9-10900K de 10ª geração com vPro ™. 
Usuários que precisam de gráficos de alta qualidade podem escolher 
até 1x NVIDIA® Quadro RTX™ 5000 16GB ou 2x NVIDIA® Quadro 
P2200 5GB. A ThinkStation P340 Torre conta ainda com até 128GB 
de memória ECC e até 8TB de armazenamento SSD. Os usuários têm 
à disposição, também, três portas DisplayPort e suporte para até 11 
monitores, levando a produtividade a outro patamar (www.lenovo.com).

Coluna do Heródoto

O povo procura 
alguém fora da 
política. Uma pessoa 
que não arraste para 
o poder um bando 
de sanguessugas que 
chupam o sangue da 
república. 

Alguém não com-
prometido com os 
porões de Brasília, 

onde, na calada da noite, são 
combinadas a distribuição 
de propinas e cargos rele-
vantes. O contribuinte está 
cansado de acompanhar na 
mídia os inúmeros proces-
sos que sempre apontam 
suspeitos e terminam ou 
esquecidos em um escani-
nho qualquer do sistema, ou 
prescreve na justiça. Passa o 
tempo e não há julgamento. 
O principal suspeito tem 
mais de 70 anos e os prazos 
lhe são favoráveis. 

Só falta no futuro existir 
uma legislação que conceda 
prerrogativa de função e 
que o povo apelide de foro 
privilegiado. Uma coisa 
inconcebível, afinal não foi 
com esse propósito que se 
lutou pela volta à democra-
cia, numa nova constituição 
promulgada e eleições di-
retas para todos os cargos. 
Talvez um outsider, como 
dizem os comentaristas 
políticos, seja a solução para 
dar um drible da vaca no  
sistema eleitoral inovado e 
eivado  de brechas para os 
espertos. 

Os pessimistas afirmam 
que os que anseiam por um 
outsider que não se lambuje 
na lâmina da politicalha é o 
mesmo que esperar Godot, o 
personagem de  Samuel Be-
cket. A lei aprovada no calor 
do fim do regime autoritário 
estabelece que ninguém 
pode se candidatar sem 
estar filiado a um partido 
político. É para consolidar 
a democracia, como na Grã 
Bretanha, dizem. 

Não há  possibilidade de 
candidaturas independen-
tes, como as que existem 
nas eleições da terra de 
um homem que definiu a 
democracia como o gover-
no do povo, para o povo e 
pelo povo. O próprio Lin-
coln era filiado ao Partido 
Republicano, que também 
deu outros presidentes 

para os Estados Unidos. 
Portanto está montado o 
esquema : quem quiser se 
candidatar tem que beijar 
a mão  do cacique político, 
um verdadeiro condottiere, 
que se intitula presidente 
da legenda. 

As listas de candidatos 
são edificadas de cima para 
baixo. Os de cima se ele-
gem, os debaixo carregam 
votos para formar legenda 
que garantem mais cargos 
nas assembleias. São como 
a formigas operárias que 
trabalham para alimentar a 
rainha e a elite folgada do 
formigueiro. Não há saída. 

Os olhos se voltam para 
o mundo empresarial. Um 
capitão de indústria, um 
líder de corporação, um 
CEO de uma empresa de 
comunicação, conhecido 
do grande público, que vota 
em personalidades e não em 
partidos ou programas de 
governo. Nada mal para a 
primeira eleição direta para 
a presidência da república 
e o segundo presidente civil 
do Brasil. A cúpula do recém 
formado Partido Municipa-
lista Brasileiro convida o 
empresário e apresentador 
de televisão. 

Um candidato imbatível. 
Possui imensa popularida-
de. E ele aceita o convite. 
Silvio Santos, dono do 
Sistema Brasileiro de Tele-
visão, não resiste ao canto 
das velhas sereias políticas. 
Lança sua candidatura, que 
logo ganha força, é alvo de 
conversas no transporte 
público, padarias, bares e 
outros locais onde o povo 
humilde se junta. Ele é o 
cara, poderia dizer alguém 
lá no futuro. 

Os caciques adversários 
se movimentam para impe-
dir a chegada do outsider. 
O caminho é o meandro da 
justiça eleitoral, que não 
falha. O TSE alega que o 
partido é ilegal e não pode 
apresentar nenhum candi-
dato. Naufraga o movimento 
por um não político logo 
depois que o barco eleito-
ral tinha deixado o porto. 
Recebe um torpedo bem no 
meio do casco lançado por 
um desconhecido de nome 
Eduardo Cunha. 

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News o primeiro em multiplataforma 
(hbarbeiro@recordtv.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Um outsider 
na Presidência
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11 dicas do WhatsApp para 
aproveitar melhor o aplicativo

A lista traz funcionalidades já popu-
lares como as chamadas de vídeo 
e outras mais recentes como a 

introdução de mensagens temporárias. 
Confira abaixo:

 
1 - Distanciamento social nas festas de 
final de ano? Use as chamadas de vídeo

A pandemia está impondo uma nova re-
alidade para as festas de final de ano. Com 
a necessidade do distanciamento social e a 
impossibilidade de reunir muitas pessoas, 
as chamadas de vídeo tornam-se grandes 
aliadas para aproximar amigos e familiares. 
Em abril deste ano, o WhatsApp dobrou a 
capacidade de participantes de 4 para 8 
pessoas em uma única chamada de vídeo, 
tornando mais prático e acessível o contato 
entre usuários do aplicativo.

2 - Apague conteúdos que ocupam espa-
ço em seu aparelho de maneira simples

Agora os usuários têm mais controle 
sobre arquivos a serem deletados, in-
cluindo fotos, vídeos e GIFs. O WhatsApp 
otimizou a ferramenta de gerenciamento 
de armazenamento e passou a oferecer 
sugestões simples de limpeza agrupando 
arquivos grandes e/ou encaminhados com 
frequência. Também é possível visualizar 
os arquivos antes de selecionar um ou mais 
itens a serem apagados.

3 - Personalize suas conversas no 
WhatsApp

Com essa nova funcionalidade, você 
nunca mais enviará uma mensagem para 
a pessoa ou grupo errado no WhatsApp. O 
aplicativo agora possibilita que você defina 
papéis de parede diferentes e personali-
zados para cada conversa. Para mudar o 
papel de parede, abra a conversa com um 
contato no aplicativo, toque em mais opções 
e papel de parede. Você pode escolher entre 
as suas fotos ou entre os papéis de parede 
previamente carregados no aplicativo. Ao 
selecionar o seu preferido, você pode definir 
se ele será utilizado para todas as conversas 
ou para um contato/grupo específico. 

4 - Ative as mensagens temporárias 
em conversas individuais ou em grupo

Para tornar as conversas que temos no 
WhatsApp mais parecidas com as nossas in-
terações pessoalmente, o aplicativo lançou 
um recurso prático que apaga mensagens 
após sete dias. Assim, conversas que não 
precisam ser guardadas para sempre são 
automaticamente excluídas do aparelho 
sem ocupar espaço. Vale lembrar que, nas 
conversas individuais, os dois participantes 
podem ativar ou desativar as mensagens 
temporárias. Nos grupos, apenas os admi-
nistradores têm esta opção.

5 - Silencie grupos ou conversas in-
dividuais

Cansado de tantas notificações de suas 
conversas no WhatsApp? Os usuários 
podem silenciar as notificações de grupos 
ou conversas individuais por determinados 
períodos de tempo (8 horas, uma semana ou 
para sempre). Ao silenciar uma conversa, 
você continuará recebendo as mensagens, 

9 - Previna-se de golpes
O WhatsApp implementou diversas 

medidas para proteger seus usuários de 
golpes na plataforma. Para não se tornar 
a próxima vítima, sempre desconfie de 
contatos solicitando dinheiro ou pedindo 
o código de confirmação enviado para seu 
telefone por SMS. Esse código é utilizado 
para autenticar sua conta de WhatsApp em 
outro aparelho e nunca deve ser comparti-
lhado, nem com amigos ou familiares. Uma 
boa dica é adicionar uma camada extra de 
segurança à sua conta com a ativação da 
confirmação em duas etapas, que solicitará 
um código de seis dígitos se houver uma 
tentativa de entrada no seu número de 
WhatsApp. 

10 -  Saiba como agir caso sua conta 
seja roubada

Notifique seus amigos e familiares sobre 
o ocorrido e reinstale o WhatsApp, entran-
do com seu número de telefone e confir-
mando o código de seis dígitos que você 
receberá via SMS. Dessa forma, qualquer 
indivíduo que estiver usando sua conta 
será desconectado automaticamente. Caso 
necessário, entre em contato com a equipe 
de atendimento do WhatsApp. Mande um 
e-mail para support@whatsapp.com com o 
assunto “Conta clonada/roubada (+55 DDD 
…)” e descreva o ocorrido com o máximo 
de detalhes possível.

11 - Denuncie mensagens suspeitas
Se algum conteúdo enviado no WhatsApp 

te causar desconforto ou se você receber 
alguma abordagem indevida, você pode 
denunciar o usuário e ajudar a tornar a 
plataforma um ambiente mais saudável. 
Sempre que uma conversa com um número 
desconhecido é iniciada, o usuário tem a 
opção de denunciar e/ou bloquear este 
contato/ grupo diretamente no chat. Tam-
bém é possível realizar essa denúncia pelos 
dados do perfil. Para isso: abra a conversa; 
toque no nome do contato ou grupo para 
abrir os dados do perfil; deslize até o final 
da página e selecione “Denunciar contato” 
ou “Denunciar grupo”.

Com mais de 120 milhões de usuários mensais no país, o WhatsApp se tornou uma ferramenta muito importante 
na comunicação dos brasileiros. Pensando nisso, reunimos 11 dicas para que as pessoas aproveitem melhor o 
aplicativo no final do ano e também em 2021. 

mas seu celular não vibrará ou emitirá sons 
para essas notificações.

6 - Destaque o conteúdo de suas men-
sagens de texto

É possível destacar palavras em suas men-
sagens de texto no WhatsApp adicionando 
comandos muito simples. Para colocar 
palavras em negrito, inclua asteriscos (*) 
antes e depois do que você pretende res-
saltar. Para usar o itálico, acrescente um 
traço baixo (_) antes e depois da palavra ou 
frase. Já para incluir aquele risco no meio 
das palavras (conhecido como tachado), 
basta usar o til (~) da mesma forma.

7 - Compre de negócios locais com a 
praticidade do WhatsApp

Muitas empresas já utilizam o aplicativo 
como um canal simples e seguro para vendas 
e relacionamento com seus clientes. Ao vi-
sitar o perfil de uma empresa no WhatsApp, 
é possível verificar o catálogo de produtos 
(caso a empresa tenha configurado um) e 
adicionar seus itens favoritos a um carrinho 
de compras. Depois de selecionar todos 
os produtos, você pode enviar todo o con-
teúdo do carrinho em apenas um clique, 
facilitando seu processo de compra e o 
gerenciamento de pedidos para a empresa. 

8 - Se você tem um pequeno negócio, 
crie uma conta no WhatsApp Business

O aplicativo do WhatsApp pensado para 
pequenos e médios negócios é gratuito e tão 
intuitivo quanto a versão convencional. Para 
baixar, é só procurar WhatsApp Business 
na loja de aplicativos do seu smartphone 
e cadastrar o número de celular. Os perfis 
empresariais te ajudam com ferramentas 
especiais de organização e respostas rápidas 
para perguntas frequentes, entre outros. 
Também facilitam o contato com os clientes 
por meio de informações úteis sobre a empre-
sa e da criação de um catálogo com produtos 
disponíveis, descrição, imagem, preço e 
estoque. Com a recente criação do carrinho 
de compras, os clientes podem selecionar 
diversos produtos de uma só vez e fazer o 
pedido por meio de uma única mensagem. 

Todos presenciamos como a pandemia 
acelerou exponencialmente a transforma-
ção digital de empresas, dos mais diversos 
portes em diversos setores da economia, 
bem como nos três níveis do governo. Na 
distribuição de tecnologia, especialmente 
nas áreas de infraestrutura e de segurança 
da informação, não foi diferente. Houve 
um aumento significativo da demanda, 
impulsionada pelo trabalho remoto e a 
consequente necessidade de prover aces-
so seguro e distribuído, além de sistemas 
mais robustos para suportar o crescimento 
e a disponibilidade de dados.

 
Para se ter uma ideia, na CLM, distri-

buidor brasileiro de valor agregado que 
atua na América Latina, a procura por 
tecnologias de segurança e infraestrutura 
mais que dobrou. “Estávamos no lugar 
certo e na hora certa,” comenta o fundador 
da empresa, Francisco Camargo, ao men-

CLM avalia mercado de distribuição e a 
atualização tecnológica do Brasil

“Ao longo de mais de 25 anos, cons-
truímos expertise em verticais de TI e 
Telecom de modo a integrar em nosso 
ecossistema de distribuição soluções 
de fabricantes líderes de mercado para 
podermos resolver, de ponta a ponta, 
as necessidades dos clientes,” explica 
Camargo.

 
Conceitos emergentes também acele-

ram as vendas. A CLM turbinou seu braço 
de inteligência, a CLM.University, que lan-
çou o Laboratório de Cibersegurança em 
IoT e 5G, em parceria com a A10 Networks. 
O objetivo é garantir capacitação de alto 
nível para seus 400 canais. “Aportamos 
recursos que vão contribuir para a forma-
ção de um ecossistema capaz de prover 
conhecimento, de forma muito rápida, e 
atender às exigências de um cenário em 
transformação acelerada,” pontua o exe-
cutivo (www.CLM.international).

cionar as soluções que distribui na região.
 
Novas regulações também trouxeram 

novas demandas. A Lei Geral de Proteção 
de Dados – LGPD – que acaba de entrar em 
vigor, vai dar muito trabalho para as empre-
sas se adequarem e serão as tecnologias de 
segurança e proteção contra vazamentos 
as mais procuradas. A CLM prevê aumento 
da demanda por essas soluções em torno 
de 80%.

 
No entanto, na análise da CLM, a partir de 

estudos feitos com seus parceiros, esse ce-
nário de expansão não deve continuar para 
sempre, sendo esperada uma desaceleração 
no segundo semestre de 2021. As empresas 
investiram em várias soluções para sanar 
seus problemas imediatos e, com a crise de 
saúde que desacelerou significativamente a 
economia, os grandes projetos de TI tendem 
a ficar para o futuro.

Foto de Anton no Pexels
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quantia que seria inicialmente destinada às confraternizações de fim de 
ano para a ONG Gerando Falcões - uma plataforma de desenvolvimento 
social que atua em rede para acelerar o poder de impacto de líderes de 
periferias que possuem um sonho comum: colocar a desigualdade social 
das favelas no museu. O dinheiro, que seria para a produção da festa de 
confraternização de fim ano da Danone, terá um destino diferente este 
ano. A ONG investirá no seu programa de qualificação profissional de 
jovens das favelas e periferias e no Bazar-escola. Objetiva iniciar uma 
parceria com potencial de expansão para outros programas corporativos 
da empresa, além de gerar orgulho nos danoners (como são chamados 
os funcionários da Danone). 

E - Retirada Expressa
Neste final de ano, a C&A Brasil promove a campanha “C&A de úl-
tima hora: compre com calma, retire com pressa”, na qual clientes 
que deixaram para comprar seus presentes de última hora poderão 
realizar suas compras pelo WhatsApp e recebê-las no mesmo dia, 
escolhendo a forma de retirada entre Clique & Retire Drive-Thru, 
Clique & Retire e Entrega Expressa através do serviço de motoboy. Um 
time de associados C&A estará focado em oferecer um atendimento 
personalizado para ajudar na compra desse presente de última hora. 
A ação funciona a partir da próxima segunda-feira (21) e termina na 
véspera do Natal, oferecendo diversas opções de presentes e ofertas 
imperdíveis em seu e-commerce. A cliente vai ter a oportunidade de 
sair da C&A com o produto 100% pronto para presentear - com a 
opção de adicionar uma caixa de presente às suas compras (www.
cea.com.br). 

F - Intenção de Compra
Pesquisa realizada pela American Express, em 2019, informou que 
60% dos consumidores no mundo relatam já terem tido a intenção de 
comprar, mas desistiram devido a um mau atendimento e 74% afirmam 
estarem dispostos a gastar mais com a empresa, desde que ofereçam um 
excelente atendimento. Esses dados reforçam ainda mais as mudanças 
que estão acontecendo, na qual a era do consumidor 4.0 exige uma 
conexão muito maior com seus clientes, flexibilização, contato por meio 
de formas digitais e muito mais. E foi assim que há cinco anos surgiu a 
Huggy, plataforma especializada em atendimento digital, que oferece 
um serviço omnichannel, que integra diversos canais de comunicação, 
melhorando a experiência de compra ou contratação. Saib a mais em: 
(https://www.huggy.app/)

G - Vagas para TI
A Datainfo está com mais de 100 vagas disponíveis para profissionais 
de Tecnologia da Informação (TI). Incluem diferentes perfis como 

A - IPVA mais Barato 
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ficará 
mais barato em São Paulo em 2021. A tabela de valores venais registra 
queda nominal de 6,77%, em média, nos preços de venda praticados 
no varejo, segundo levantamento feito pela Fipe. A tabela foi publicada 
pela Secretaria da Fazenda ontem (17), numa edição suplementar do 
DOE. A pesquisa, baseada nos valores de mercado de setembro de 
2020, comparada ao mesmo período de 2019, identificou maior queda 
de preços de venda para automóveis, que apresentam recuo de 7,43%. 
Os proprietários de veículos movidos a gasolina e os bicombustíveis re-
colherão 4% sobre o valor venal. A frota total no Estado é de 26 milhões 
de veículos. Desses, 17,8 milhões estão sujeitos ao recolhimento do IPVA 
e 7,6 milhões estão isentos por terem mais de 20 anos de fabricação. 

B - Responsabilidade Social 
Manter o compromisso com a sustentabilidade em todas as suas esfe-
ras: social, econômica e ambiental. Dentro desse escopo, a Katayama 
Alimentos adere a uma campanha de marketing relacionada à causa, 
direcionada ao Hospital do GRAACC. O Projeto “Doar Faz Bem” consiste 
na doação de parte da renda obtida com a venda de uma das linhas de 
ovos da indústria avícola. Outra ação será a entrega semanal de ovos para 
pacientes da instituição que estão hospedados na Casa de Apoio. Para a 
campanha, a empresa desenvolveu a Linha do Bem, que comercializará 
ovos brancos em bandejas com 20 unidades, nas principais redes de 
varejo, como mercados, atacarejos e segmento de hortifruti. Todos os 
ovos dessa linha terão na casca a frase impressa “Doar faz bem”. 

C - Impostos e Digitalização
Dados divulgados pelo Confaz apontam que o número de contribuintes 
ativos de ICMS no Brasil chegou à marca acumulada de 60 milhões. 
Entre os contribuintes líderes no ranking de arrecadações estão as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes do Simples 
Nacional, que representam 36% dos cadastros ativos, seguidas dos 
Produtores Rurais, que respondem por 26% do número total. Segundo 
balanço do IBPT, para se manter em conformidade com o Fisco, em 
média, a estimativa de normas que cada empresa deve seguir é de 4.377, 
ou 49.150 artigos, 114.520 parágrafos, 366.170 incisos e 48.167 alíneas. 
Balanço divulgado pela Sovos revela que a digitalização de tributos 
é capaz de gerar uma economia de até 5% na carga de impostos e de 
compliance das empresas, hoje em torno de 34% no Brasil. Saiba mais 
em: (https://sovos.com.br).

D - Programa Corporativo
A Danone, que tem em seu portfólio marcas como Milnutri, Fortifit, 
Activia, Actimel, Danoninho e Bonafont anunciou que irá reverter a 

analistas de sistemas, desenvolvedores, arquitetos e engenheiros de 
software em níveis júnior, pleno e sênior. Desenvolvedores com conhe-
cimento de linguagens Java, PHP ou Python são os mais requisitados, 
mas os perfis de contratação exigidos pela empresa são abrangentes, e 
qualquer profissional graduado e com conhecimento técnico dentro da 
área de TI pode participar da seleção. 20% das vagas são para trabalho 
em home office. Já as presenciais são para profissionais que residam 
ou desejam residir em Brasília, Recife, Santa Catarina, Mato Grosso e 
Curitiba. Enviar email para (gestaorh@datainfo.inf.br). Mais detalhes: 
(www.datainfo.inf.br). 

H - Cobertores de Uniformes 
Ao passar por uma rodovia, você já reparou que só é possível identi-
ficar os funcionários por causa do uniforme? E já se perguntou qual 
a quantidade de uniformes usados por ano e o destino final deles? 
Justamente para garantir um descarte nobre a essas peças que a con-
cessionária SPMAR, responsável pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel 
Mario Covas, firmou uma parceria com a empresa Retalhar e passou a 
transformar os uniformes usados em cobertores. Iniciado em 2019, esse 
projeto já reciclou mais de 1,529 toneladas de uniformes usados pela 
concessionária que viraram 700 cobertores e foram repassados para as 
organizações sociais nas cidades do entorno da rodovia - Arujá, Embu 
das Artes, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Mauá, Poá, Ribeirão 
Pires, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e Suzano. Saiba 
mais em: (www.spmar.com.br).

I - Distribuição das Vacinas  
Lançada em junho de 2020, a Shield Company é uma health tech que 
dispõe da plataforma Shield 360 Vision, que conecta laboratórios, ope-
radores logísticos, centros de pesquisa e pacientes. Oferece soluções 
para o monitoramento em tempo real no armazenamento e transporte 
de medicamentos e vacinas com Data Loggers de última geração. O 
monitoramento viabiliza intervenções em caso de: excursão de tempe-
ratura, variação de umidade, abertura da embalagem ou danos físicos 
em decorrência de choques, cruciais para que a qualidade do produto 
não seja comprometida. A companhia dispõe também de uma família de 
freezers que podem chegar a -80ºC, além da Shield Box, uma embalagem 
termolábil de alta performance reutilizável que preserva a temperatura 
da medicação ou vacina por até 200 horas e não gera resíduo na natureza. 
Saiba mais: (http://shieldcompany.com.br/).

J - Vendas de Livros
O 12º Painel do Varejo de Livros no Brasil, realizado pela Nielsen Book, 
registrou a venda de 4,11 milhões de livros, com faturamento de R$154,67 
milhões, entre os dias 2 e 29 de novembro. Em percentuais, isso repre-
senta um crescimento de 20,5% em volume e de 20,8% em valor, quando 
comparado com mesmo período em 2019. O resultado contribuiu para 
a recuperação do desempenho no acumulado do ano. Nos 11 meses 
de 2020, foram comercializados 36,93 milhões de livros, praticamente 
o mesmo número de 2019. Já em valores, o setor movimentou R$1,54 
bilhões contra R$1,56 bilhões em 2019, oscilação negativa de 1,14%. 
Para o presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, Marcos 
da Veiga Pereira, os números confirmam uma tendência mundial de 
crescimento da leitura. Saiba mais em: (www.snel.org.br). 

Brasileiros perdem medo 
das carteiras digitais

É fato indiscutível 
que a pandemia do 
novo Coronavírus 
trouxe uma série 
de contratempos e 
frustações para todos 

Vidas foram perdidas, 
o desemprego des-
pontou, quadros de 

depressão e ansiedade em 
decorrência do isolamento 
social foram agravados 
e planos precisaram ser 
adiados em prol da saúde. 
No entanto, como diz a re-
trospectiva da TV Globo, “o 
mundo parou, mas a história 
seguiu”. 

Quando deixamos de lado 
a parte ruim de 2020 e ten-
tamos equilibrar a balança 
analisando com otimismo 
outras situações que ocor-
reram no ano, percebemos 
que a história não só seguiu, 
mas houve uma verdadeira 
revolução. 

Além de algumas empre-
sas estarem divulgando que 
vão aderir ao home office 
permanente mesmo após o 
fim da crise, por exemplo, 
o varejo passou por uma 
grande transformação com 
os comerciantes operando 
lojas online para continuar 
no mercado e fazer o negó-
cio ter alguma renda. 

Destaco também a com-
pleta aceitação das cartei-
ras digitais e o uso dos QR 
Codes pelos brasileiros, que 
criaram familiaridade com a 
tecnologia durante as lives 
musicais, alternativa de en-
tretenimento que possibilita 
a arrecadação em espécie, 
de alimentos ou itens para 
hospitais e instituições de 
caridade em combate à 
Covid-19. 

Estima-se que existem 
mais de 600 carteiras digi-
tais disponíveis para uso no 
Brasil. Muitas delas, além 
de se tornarem populares 
após patrocinarem os shows 
digitais, também ficaram em 
evidência por oferecerem 
benefícios como o cashback, 
que devolve um percentual 
da compra feita para os 

consumidores. 
Para se ter uma ideia, as 

e-Wallets, como são chama-
das, devem chegar a 28% 
do total dos pagamentos no 
mundo em 2022, segundo 
um estudo da Bain & Com-
pany, consultoria de gestão 
global. Não à toa, startups 
têm apostado no setor para 
expandir sua área de atua-
ção e conquistar um público 
cada vez maior. 

Apesar dos métodos de 
pagamentos tradicionais 
como dinheiro físico, cartão 
de crédito e débito, cheques 
e boletos ainda serem ex-
tremamente relevantes no 
país, o sistema financeiro 
está vivendo um processo 
de digitalização muito forte. 

Se hoje 61% dos usuários 
de smartphones no país diz 
usar uma das opções de 
e-Wallets disponíveis no 
mercado, conforme levan-
tamento da Sociedade Bra-
sileira de Varejo e Consumo 
(SBVC), o Pix e o Open 
Banking devem estimular 
ainda mais o setor, uma vez 
que as pessoas passarão a 
realizar transações entre 
diferentes instituições e 
não apenas entre corren-
tistas e clientes do mesmo 
aplicativo. 

Os brasileiros perderam o 
medo dos pagamentos digi-
tais e esse é um dos maiores 
feitos da pandemia. Por per-
mitirem transações rápidas 
e seguras e dependerem 
somente de um celular, os 
novos métodos também são 
inclusivos e colocam os des-
bancarizados - cerca de 45 
milhões de pessoas que não 
mexem na conta bancária há 
mais de seis meses ou que 
optaram por não ter conta 
em banco, segundo o IBGE 
- na economia nacional. 

De uma forma ou de outra, 
pelo menos em relação à 
transformação digital nos 
serviços financeiros, todos 
nós saímos ganhando. 

(*) - É CEO e cofundador da UPM2, 
startup paulista que oferece 

soluções de mobile payment para 
desburocratizar transações por meio 

de QR Code.

Rodrigo Petroni (*)

A safra de café 2020 no Brasil se encerra com a Com-
panhia Nacional de Abastecimento (Conab) estimando a 
superprodução de 63,08 milhões de sacas beneficiadas de 
café arábica e conilon, a maior da história. O aumento foi 
27,9% sobre a colheita de 2019 e de 2,3% sobre o recorde 
anterior, de 2018 (61,7 milhões de sacas). A área colhida 
aumentou 3,9%, em 1,88 milhão de hectares. Esses dados 
fazem parte do 4º levantamento da safra de café 2020 
divulgado ontem (17). 

Além da bienalidade positiva, o clima também contribuiu 
para o desenvolvimento das lavouras, sobretudo do arábi-
ca. A produção desse grão superou a de 2018, chegando 
a 48,77 milhões de sacas. Em relação ao ano passado, o 
aumento é de 42,2%. Já o conilon, com produção estimada 
em 14,31 milhões de sacas, não teve o mesmo desempe-
nho. Esse volume é 4,7% menor que o obtido na safra 
anterior, o que pode ser atribuído às poucas chuvas nas 
regiões produtoras do Espírito Santo, principal ofertante 
da variedade.

O maior produtor de café é Minas Gerais, com 34,65 
milhões de sacas e crescimento de 41,1% no comparativo 
com 2019, graças principalmente ao arábica que respon-
de por mais de 90% do café do estado. O Espírito Santo, 
em segundo lugar, produziu neste ano 13,96 milhões de 
sacas, com redução de 12,41%. Das lavouras capixabas, 
saíram 9,19 milhões de sacas de conilon e 4,77 milhões 
de sacas de arábica. 

São Paulo vem em seguida, com 6,18 milhões de sacas 
e aumento de 42,4%. A Bahia também obteve aumento 
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Em 2021, a inflação será 
menor e a economia 
voltará a crescer, se-

gundo projeções divulgadas 
ontem (17) no Relatório de 
Inflação. A estimativa para a 
queda do PIB neste ano foi 
revisada de 5%, em setem-
bro, para 4,4%. 

A incerteza sobre o ritmo 
de crescimento em 2021 
segue “acima do usual” e 
depende do “arrefecimento 
gradual” da crise gerada 
pela pandemia, do ajuste 
fiscal e da continuidade das 
reformas. Com isso, o BC 
reduziu a previsão de cres-
cimento do PIB, no próximo 
ano, de 3,9% para 3,8%. 
Sobre a economia mundial, 
o BC avalia que o aumento 
de casos da Covid-19 leva 
a novas medidas de isola-
mento social, o que reduz 

Inflação deve fechar este ano em 4,3% e chegar a 3,44% em 2021.
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Banco Central revisa previsão de 
queda da economia neste ano

O Banco Central (BC) espera por uma retração menor da economia brasileira neste ano e inflação mais 
elevada em relação à expectativa anterior

mais elevados”. No relatório, 
a instituição acrescenta que 
“pressões localizadas em al-
guns produtos também têm 
contribuído, como nos casos 
da carne, do arroz e da soja”.

A projeção de déficit em 
transações correntes, que 
são as compras e vendas 
de mercadorias e serviços e 
transferências de renda do 
Brasil com outros países, foi 
reduzida em 2020 para US$ 
7 bilhões (0,5% do PIB), 
refletindo “o desempenho 
favorável das exportações. 
“Essa melhora foi em parte 
compensada pelo aumento 
nas importações e pelo maior 
déficit na conta de renda pri-
mária [lucros e dividendos, 
pagamentos de juros e sa-
lários]”. A previsão anterior 
era de saldo negativo de US$ 
10 bilhões neste ano (ABr).

a atividade econômica, mas 
com efeito esperado apenas 
no curto prazo. O BC ajustou 
a previsão de inflação, cal-
culada pelo IPCA, de 2,1% 
para 4,3%, em 2020. 

Para o próximo ano, a esti-
mativa passou de 2,9% para 
3,4%. Para o BC, a inflação 
permanecerá em 3,4% em 

2022 e cairá para 3,3% em 
2023. “A inflação ao longo 
do ano tem refletido basi-
camente o forte movimento 
de atividade econômica, 
em conjunto com pressões 
de custos decorrentes do 
aumento dos preços de com-
modities e de taxa de câmbio 
em níveis persistentemente 

Conab confirma números recordes 
de produção de café

expressivo, de 32,9%, alcançando 3,99 milhões de sacas. 
Rondônia produziu 2,44 milhões de sacas, crescimento 
de 11,2%. Outros estados, com menor expressividade na 
produção total, são Rio de Janeiro e Mato Grosso, onde a 
safra deste ano aumentou 51,4% e 30,5%, respectivamen-
te. Já o Paraná e Goiás registraram quedas respectivas 
de 1,2% e 0,6%.

Com o dólar valorizado, o café brasileiro se tornou ainda 
mais competitivo no mercado internacional e as vendas 
antecipadas ganharam ritmo. Levantamentos da Conab 
indicam que, em novembro, cerca de 74% da produção da 
safra 2020/21 já se encontrava comercializada, enquanto 
que em igual período de 2019 e na média dos últimos cinco 
anos, essas porcentagens eram de, respectivamente, 71% 
e 69% (GI/Conab).

O clima também 
contribuiu para o 
desenvolvimento 

das lavouras, 
sobretudo do 

arábica.



A revolução digital nos 
meios de pagamento

Chegou o momento de 
fazermos um balanço 
do ano que passou

Enquanto diversos 
setores da economia 
não esperam a hora 

de 2020 acabar, outros estão 
comemorando as transfor-
mações vindas como con-
sequência da pandemia. É o 
caso do e-commerce brasi-
leiro, que teve expansão de 
87% em outubro, segundo 
o SpedingPulse, indicador 
macroeconômico de vendas 
no varejo, e do mercado 
financeiro, que enfrentou 
uma verdadeira revolução, 
já que pagamentos digitais 
que antes engatinhavam por 
aqui, passaram a ficar de pé. 

No início da Covid-19 no 
país, notícias de que o vírus 
podia ser transmitido por 
papel-moeda fizeram com 
que as pessoas encontras-
sem alternativas na hora de 
realizar pagamentos. 

De acordo com um le-
vantamento da Associação 
Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Servi-
ços (Abecs), os pagamentos 
por aproximação movimen-
taram R$ 8,3 bilhões no pri-
meiro trimestre desse ano, 
crescimento de 330% em 
relação ao mesmo período 
de 2019. 

Os dados impulsionaram a 
referida instituição a apro-
var a indústria de cartões a 
dobrar o limite das transa-
ções contactless, chegando 
a até R$ 100, com o objetivo 
de evitar que os usuários 
tocassem nas maquininhas 
para digitar a senha. 

Apesar dos pagamentos 
por aproximação estarem 
disponíveis desde 2008, 
uma pesquisa realizada glo-
balmente pela Mastercard 
mostrou que a pandemia 
foi a grande incentivadora 
dessa forma de pagamento, 
acelerando a adesão das 
tecnologias NFC (Near Field 
Communication). 

No Brasil, 14% dos en-
trevistados deixaram de 
utilizar o dinheiro físico 
na quarentena e 63% di-
minuíram o seu uso. São 
Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília foram as cidades 
que registraram os maiores 
índices de pagamentos por 
aproximação nos primeiros 
seis meses do ano. Durante 
o isolamento social, shows 
digitais transmitidos pelo 
Youtube estimularam o uso 
do QR Code e das carteiras 
digitais, nos mais diversos 
apps. 

Segundo uma análise de-
senvolvida pelo Instituto de 
Pesquisa & Data Analytics 
Croma Insights, em parceria 
com a Toluna, site de pes-
quisa remunerável, a Ame 
Digital e a PicPay ficaram, 
respectivamente, na 29ª e 
na 35ª posição no ranking 
das 100 marcas com melhor 
lembrança positiva no país 
desde março. 

Somente em abril, a Pic 
Pay registrou três milhões 
de usuários e transacionou 
R$ 1,2 bilhão. Não pode-
mos deixar de falar dos 
pagamentos instantâneos 
e do Open Banking, que 
chegaram em novembro 
para modificar ainda mais 
a forma como lidamos com 
os nossos recursos finan-
ceiros. 

Enquanto o Pix permite 
que os brasileiros movimen-
tem o seu dinheiro online 
em até dez segundos, sem 
restrições de datas, horários 
e com baixo custo, o sistema 
aberto e transparente do 
Open Banking fará com que 
os cidadãos tenham maior 
controle dos seus dados e 
compartilhem, mediante 
consentimento, suas infor-
mações com qualquer em-
presa regulada pelo Banco 
Central do Brasil. 

Ainda vamos precisar de 
um pouco mais de tempo 
para entender como fun-
cionam todas essas tecnolo-
gias, mas é possível afirmar 
que o nosso ecossistema 
bancário evoluiu para um 
novo patamar de inovação, 
equiparado aos mercados 
mundiais mais avançados. 

Além disso, como todos 
os métodos de pagamen-
tos descritos neste artigo 
dependem apenas de um 
dispositivo móvel como os 
smartphones, a inclusão 
financeira dos desbanca-
rizados foi o grande feito 
dessa pandemia. A indústria 
financeira ainda tem muito 
espaço para crescer e os 
celulares podem ajudar a 
colocar todas as novas 
formas de pagamento em 
penetração no mercado, se 
consolidando como um ver-
dadeiro centro de recursos 
e serviços. 

Desejo que 2021 venha re-
pleto de novidades e que os 
consumidores dos serviços 
financeiros tenham cada vez 
mais agilidade e praticidade 
na hora de movimentar as 
suas finanças. Boas festas! 

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

processamento de pagamentos para 
e-commerce ao redor do mundo.

Ralf Germer (*)
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BNDES vai financiar 
exportação de aviões 

pela Embraer
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) financiará a exportação de aviões brasi-
leiros produzidos pela Embraer para a companhia aérea 
norte-americana United Airlines e para a arrendadora de 
aeronaves AerCap Holdings N.V., maior empresa global 
no segmento, baseada na Holanda. Os dois empréstimos, 
no valor de R$ 3 bilhões, serão concedidos por meio da 
linha de crédito BNDES Exim Pós-Embarque.

Nesse tipo de operação, os recursos do BNDES são 
desembolsados no Brasil, em reais, para a empresa ex-
portadora brasileira, a Embraer. O financiamento será 
pago ao banco em dólares pelas empresas estrangeiras 
compradoras dos bens, o que significa a entrada de divisas 
no país, a partir do apoio ao desenvolvimento industrial e 
à exportação de produtos nacionais de alto valor agregado.

A United importará aeronaves modelo E175, pertencen-
tes à primeira família E-jets. Atualmente, há mais de 600 
Embraer E175 em operação no mundo, tendo sido um dos 
modelos menos impactados pela crise mundial causada 
pela pandemia. A AerCap comprará aviões E195-E2, 
maior e mais recente modelo da geração E2.  Esta é a 
primeira exportação desse modelo apoiada pelo BNDES.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANTONIO RODRIGUES SANTANA, profissão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: em Poxoréu, MT, data-nascimento: 18/08/1939, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Gracindo Jose de Santana e de Maria Macalina de 
Jesus. A pretendente: PAULA MARIA SANTANA, profissão: enfermeira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 04/08/1948, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Severino Euflasino da Silva e de Maria das Neves da Silva.

O pretendente: LEVI ROGÉRIO MOURA DAS CHAGAS SILVA, profissão: engenheiro 
mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: em Oeiras, PI, data-nascimento: 26/04/1984, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Francisco Rogério da 
Silva e de Ivanilde Angelica de Moura. A pretendente: MICHELLY GONÇALVES DE AL-
MEIDA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, 
SP, data-nascimento: 06/10/1991, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Jose do Amparo Macedo Almeida e de Veranice Gonçalves Silva Almeida.

O pretendente: JOSENILSON SANTOS SILVA, profissão: designer 3D, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Jitaúna, BA, data-nascimento: 20/10/1989, residente e domiciliado em São 
Mateus, São Paulo, SP, filho de Antonio Silva e de Vanda Santos de Campos. A pretendente: 
ELIANE AVELINO COSTA, profissão: designer 3D, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 27/08/1987, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Airton Medeiros Costa e de Neide Avelino da Silva Costa.

O pretendente: FELIPE JOSÉ NOVAES DE FARIA, profissão: engenheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-nascimento: 17/05/1989, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Darcy José de Faria e de Rosemeire Barbosa 
Novaes Faria. A pretendente: CAMILA DE OLIVEIRA, profissão: arquiteta, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 22/04/1987, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Edson de Oliveira e de Carmen Leda de Oliveira.

O pretendente: REGINALDO CAVACO DE SOUZA, profissão: fiscal de varrição, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santos, SP, data-nascimento: 19/07/1960, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Amilcar Silveira de Souza 
e de Arminda Cavaco de Souza. A pretendente: JURANDIR OLIVEIRA ASSUNÇÃO, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: em Santos, SP, 
data-nascimento: 09/08/1964, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Alvaro Assunção e de Edith de Oliveira Assunção.

O pretendente: ÉLDER CAMPOS DOS SANTOS, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: nesta Capital, Belenziho, SP, data-nascimento: 17/06/1970, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Odilon dos Santos e de Neusa 
Campos dos Santos. A pretendente: APARECIDA CRISTINA PIRES, profissão: autônoma, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Londrina, PR, data-nascimento: 07/06/1972, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Miguel Pires e de 
Rosa de Fatima Martins Pires.

O pretendente: EUDIS VINICIUS CARVALHO REZENDE, profissão: técnico de 
segurança do trabalho, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, 
SP, data-nascimento: 25/04/1994, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho 
de Israel Rezende de Souza e de Eucilene Pires de Carvalho Rezende. A preten-
dente: MARIANA DE CASTRO SANTOS, profissão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 22/11/1995, residente e 
domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Claudio Serilo dos 
Santos e de Giane Custodia de Castro Santos.

O pretendente: LEONARDO GOMES CORTI SANTO, profissão: trader, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 
26/12/1995, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
Lessandra Gomes Santo e de João Carlos Corti Santo. A pretendente: ALINE LIBÓ-
RIO NASCIMENTO, profissão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 11/06/1997, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ademir Alves Nascimento e de Cristiana 
Libório Nascimento.

O pretendente: GUTEMBERG GONÇALVES COSTA, profissão: empresário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Boqueirão, PB, data-nascimento: 24/07/1971, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Gilvan 
Francisco da Costa e de Maria da Conceição Gonçalves Costa. A pretendente: 
REGILENE TOMÁS ROCHA, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, naturali-
dade: em Boa Viagem, CE, data-nascimento: 13/05/1985, residente e domiciliada 
em Penha de França, São Paulo, SP, filha de José Cristovam da Rocha e de 
Francisca Tomás Rocha.

O pretendente: ALEXANDRE MUCELIM COUTO, profissão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Niterói, RJ, data-nascimento: 14/04/1967, residente e domiciliado 
em Resende, RJ, filho de Jacy Menezes Couto e de Maria das Graças Mucelim Couto. 
A pretendente: KELEN CRISTINA DE MAZIO, profissão: faxineira, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 16/03/1972, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Luiz de Mazio e 
de Maria Jose de Mazio.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Nesse período, os 
clientes estão mais 
propensos a novas 

compras e o desejo de pre-
sentear familiares e amigos 
facilita as vendas de Natal, 
mas elas também dependem 
da atuação ativa das lojas 
para acontecerem. 

Neste ano, as vendas segui-
rão o fluxo da Black Friday e 
serão feitas, em larga maioria, 
no e-commerce já que houve 
um aumento de 40% dos 
adeptos da compra online, 
de acordo com os dados da 
42ª edição do Webshoppers, 
pesquisa da Ebit|Nielsen. 
Segundo a pesquisa, o e-
commerce cresceu 47% e 
tem relação direta com o 
fechamento das lojas físicas 
por causa da pandemia, o 
que causou necessidade e o 
aumento na confiança sobre 
os pagamentos online por 
parte dos clientes. 

Mas é preciso ficar atento 
para que a conversão da 
venda física para a venda 
online seja feita de forma 
organizada e com preços 
competitivos. A praticidade 
conta na hora de fechar 
o negócio. Para o diretor 
comercial e de marketing 
da Tray, unidade de e-com-
merce da Locaweb, Thiago 
Mazeto, é importante ficar 
atento a todos os sinais que 
o mercado está dando, co-

Atente para que a conversão da venda física para a venda online  
seja feita de forma organizada e com preços competitivos.
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Você provavelmente já foi 
abordado - principalmente 
nas redes sociais - por pessoas 
pedindo a sua atenção para mos-
trar uma oportunidade única 
para incrementar a sua renda, 
ou oferecendo ganhos rápidos 
a partir de um investimento. 
São as chamadas “pirâmides 
financeiras”. Mas não se engane: 
trata-se de um golpe que faz 
muitas vítimas. 

O especialista em investimen-
tos, professor e coordenador de 
pós-graduação da Fundação Es-
cola de Comércio Álvares Pente-
ado (FECAP), Marcelo Cambria 
explica que o golpe atrai muitos 
adeptos devido à oportunidade 
de ganhos rápidos e vultuosos. 
No sistema da pirâmide finan-
ceira, a principal receita é a 
remuneração pela indicação de 
novos membros. As vítimas são 
atraídas pela oportunidade de 
aportar recurso, ganhar lucros 
muito acima daqueles que são 
possíveis dentro das condições 
habituais do mercado. 

“Isso impressiona muito quem 
cai no golpe. É uma estrutura 
financeira que parece inves-
timento, mas na prática não 
funciona desta forma, já que não 
haverá recursos para todos em 
um eventual saque generalizado 
de todos os integrantes. É um 
produto que promete e não 
entrega, porque ele é baseado 
em crescimento permanente 
da base: quem entra financia 
os participantes mais antigos 
mas, como não gera rendimento, 
a estrutura não se sustenta.”, 
explica Cambria. 

O percentual de ganho pro-
metido é muito relativo. “Há 
pirâmides que prometem ga-
nhos fixos mensais de até 4%, 
o que é inviável. Nada entrega 

retorno geométrico garantido ao 
mês e ao ano nessa magnitude”, 
diz. As pirâmides financeiras 
são divulgadas de maneira sutil 
em redes sociais. “A chamada 
é sempre algo que você vai in-
vestir, trazendo argumentos de 
credibilidade. Geralmente está 
associado a bens de luxo como 
casas e viagens, alguém com su-
cesso, mostrando performance, 
e que quer dividir expertise com 
quem entrar no segmento”. 

A crise financeira decorrente 
da pandemia do novo Coro-
navírus aumentou a janela de 
oportunidade para quem cria 
essa estrutura de marketing 
fraudulenta. “Quem tem recur-
sos ou perdeu uma parte deles, 
vê nessa oportunidade uma for-
ma de repor perdas relevantes 
ou viver de renda mensal. Mas 
é o contrário, você perde tudo”. 

Os fraudadores, no geral, não 
têm autorização de órgãos como 
o BACEN, ANBIMA ou CVM 
para atuarem como gestores 
ou assessores de investimentos. 
Contudo, apesar deste cenário 
de fraude extrema, é possível 
recuperar uma parte ou todo o 
dinheiro perdido. 

“O fraudador certamente será 
processado e intimado a devol-
ver o recurso. Ele dará como 
resposta que era uma atividade 
lícita, mas teve perdas. O que 
não é verdade, os recursos, todo 
ele ou uma parte, são usados 
para benefícios próprios”. Como 
alerta, o especialista alerta para 
desconfiar de ganhos fáceis. 
“Isso não existe, não acredite. 
Se houvesse ganho fácil, todos 
que participam já estariam ricos 
e você já teria ouvido isso antes. 
Duvide sempre e não se deixe 
impressionar”, finaliza. Fonte: 
FECAP.

miriangasparin.com/reprodução

Do marketing ao frete: 
como preparar seu 

e-commerce para o Natal
Com a chegada do Natal, é importante que os empreendedores estejam preparados para as vendas, já 
que essa é a melhor época comercial do ano e, para quem tem loja online o desafio é ainda maior

que ele tenha uma ótima 
experiência de compra 
em todas as épocas do 
ano. 

	 •	Estoque: Não adianta 
ter um grande estoque 
de produtos que nin-
guém quer, por isso, é 
muito importante arma-
zenar o que é necessário, 
o que tem maior saída, 
assim a margem de lucro 
vai ser mais assertiva. 

	 •	SAC: É necessário ter 
diferentes canais para 
atender uma alta deman-
da no período de final de 
ano. Além de Chatbot, 
também ofereça maior 
tempo de atendimento 
para seus usuários. 

	 •	De olho no frete: Ofe-
recer serviços de logísti-
ca eficiente é crucial para 
que a compra seja con-
cluída. Ter um alto custo 
de frete ou tempo grande 
para entrega pode deixar 
o consumidor desinte-
ressado fazendo-o optar 
pelo concorrente. 

	 •	Ketplaces: Estar no 
maior número de market
places é essencial para 
seu e-commerce. Mas 
certifique-se em qual de-
les está seu público-alvo, 
e aposte na plataforma 
certa. - Fonte e mais 
informações: (www.tray.
com.br). 

nhecer seu cliente e investir 
no que ele procura. 

“O empreendedor tem 
que conhecer seu público, 
fazer campanhas nas redes 
sociais, que hoje é um dos 
maiores meios de comuni-
cação e, principalmente, 
investir em tecnologia, já que 
só assim o cliente poderá ter 
uma ótima experiência de 
compra.” 

Aqui vão algumas dicas que 
os empreendedores poderão 
apostar nesse final de ano: 
	 •	Conheça seu produ-

to: é importante que 
o vendedor conheça 
muito bem o que está 
vendendo, já que assim 
conseguirá passar as 
informações necessárias 

para o cliente. 
	 •	Invista em redes so-

ciais: Facebook, You-
Tube, WhatsApp, TikTok 
e Instagram podem ala-
vancar as vendas. Já que 
esses canais permitem 
anúncios mais reais e que 
geram mais engajamen-
to. 

	 •	Tecnologia é sempre 
bem-vinda: Você não vai 
querer que seu cliente 
se estresse ao fazer a 
compra, não é? Por isso, 
é importante que ele 
esteja navegando em um 
site de confiança, ágil e 
que tenha a cara do seu 
produto. Não esqueça 
que para fidelizar seu 
cliente, é importante 

Saiba como não cair no “golpe” 
da pirâmide financeira

No sistema da pirâmide financeira, a principal receita é a 
remuneração pela indicação de novos membros.
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Modelo híbrido 
de trabalho ganha 
força e cria novas 

oportunidades

Desde o começo da 
pandemia, o home 
office foi a solução 
encontrada por 
muitas empresas 
para driblar a 
nova realidade e 
continuar operando

Mas esse novo siste-
ma trouxe também 
alguns desafios 

para os funcionários, como 
a falta de estrutura, ad-
ministração de tempo, 
problemas de ansiedade, 
distância física entre os 
colegas, entre outros. 
Por isso, o trabalho híbri-
do vem se destacando e 
atraindo a atenção desses 
colaboradores. Nesse novo 
método, as pessoas têm a 
oportunidade de escolher 
o local onde pretendem 
exercer suas atividades, 
seja em casa, coworkings ou 
no escritório, por exemplo.

Por isso, ele tem demons-
trado resultados positivos 
nos quesitos produtivida-
de, segurança e engaja-
mento. Segundo pesquisa 
da Mercer y Whalecom, 
empresa que presta ser-
viços de consultoria, 82% 
dos funcionários dariam 
preferência ao home offi-
ce se pudessem escolher 
uma forma de trabalhar 
e 63% se sentem mais 
eficientes atuando nessa 
modalidade. 

Diante dessas vanta-
gens, o modelo híbrido já 
está sendo implementado 
por muitas corporações, 
como é o caso do banco 
inglês, Standart Charte-
red, que planeja adotar 
esse sistema de trabalho 
para mais de 90% de seus 
85 mil funcionários nos 
próximos três anos. Outro 
exemplo é a Ambev que 
constatou que 90% do seu 

time deseja operar dessa 
maneira. 

Mas, é preciso muito pla-
nejamento e treinamento 
para que a produtividade 
desses colaboradores não 
seja afetada. Para tanto, os 
líderes devem ficar cada 
vez mais próximos de sua 
equipe, entender suas re-
ais necessidades e manter 
uma boa relação para que 
eles se sintam motivados. 
Com isso, a tecnologia pas-
sou a ser a grande aliada 
das instituições. 

Por meio dela, é possí-
vel realizar treinamentos 
e happy hours, reuniões 
a distância para manter a 
comunicação entre todas 
as áreas, acompanhar 
as atividades diárias, 
implementar softwares 
de gestão para que eles 
possam mantê-los enga-
jados e comprometidos 
com o propósito da em-
presa e entregar bons 
resultados. Além disso, a 
flexibilidade de horários 
deve ser prioridade das 
companhias que querem 
adotar esse modelo de 
atuação. 

Para que esse projeto dê 
certo e traga bons resulta-
dos para as corporações é 
importante criar uma rela-
ção mais humanizada com 
a equipe para proporcionar 
momentos de bem-estar e 
manter uma comunicação 
cada vez mais ativa entre 
gestores, líderes e os de-
mais colaboradores. 

Mas, acima de tudo é pre-
ciso que haja foco, discipli-
na e muita organização de 
todas as partes envolvidas. 
Isso fará toda a diferença 
nas relações de trabalho. 

(*) - Graduada e pós pela UFMG 
e FGV, com MBA em Gestão 

Empresarial e especialista em 
Inovação e Empreendedorismo pela 

Universidade de Stanford, 
é  fundadora e CEO da Sólides 

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

Mônica Hauck (*)
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Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019, publicados na edição  
de 12.3.2020 no “Empresas & Negócios” (páginas 7 e 8) e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial” (páginas 69 a 71). 
Documentos análogos relativos ao semestre encerrado em 30.6.2019 foram publicados na edição de 27.8.2019 no “Empresas  
& Negócios” (páginas 9 e 10). 2. Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2019, no valor total de R$ 109.068.045,24,  
da seguinte forma: a) R$ 5.453.402,27 para a conta de Reserva Legal; b) R$ 77.710.982,22 para a conta de Reserva Estatutária;  
c) R$ 25.903.660,75 para o pagamento de dividendos aos acionistas, imputado ao dividendo mínimo obrigatório de 2019, a serem pagos 
até 31.12.2020, tendo como base de cálculo a posição acionária hoje registrada. 3. Reeleitos ADRIANO MACIEL PEDROTI, ATILIO LUIZ 
MAGILA ALBIERO JUNIOR, CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, CARLOS RENATO DONZELLI, CARLOS RODRIGO FORMIGARI, FABRÍCIO 
BITTAR GARCIA, JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI, LUÍS FERNANDO STAUB, MARCELO JOSÉ FERREIRA E SILVA e ROBERTO BELLÍSSIMO 
RODRIGUES, e eleito LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, todos adiante qualificados, para o Conselho de Administração, no próximo 
mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021. 4. Em consequência, o Conselho de 
Administração será composto da seguinte forma: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Conselheiros Efetivos: ADRIANO MACIEL  
PEDROTI, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 22.608.459-0, CPF 213.507.618-00, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça  
Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; CARLOS RENATO DONZELLI,  
brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 18.605.060, CPF 122.456.288-70, domiciliado em Franca (SP), na Rua do Comércio, 1924,  
2º andar, Centro, CEP 14400-660; CARLOS RODRIGO FORMIGARI, brasileiro, casado, estatístico, RG-SSP/SP 21.345.528-6,  
CPF 115.534.128-77, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar,  
Parque Jabaquara, CEP 04344-902; JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI, brasileiro, casado, analista de sistemas, RG-SSP/SP 6.695.784-9,  
CPF 697.136.188-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Queiroz Filho, 1700, Casa 11, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000;  
LUÍS FERNANDO STAUB, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1005031461, CPF 365.565.050-72, domiciliado em São Paulo (SP),  
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e MARCELO JOSÉ 
FERREIRA E SILVA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/PE 823.966, CPF 018.752.214-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Maria 
Prestes Maia, 300, Vila Guilherme, CEP 02047-000. Conselheiros Suplentes: ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, brasileiro, casado, 
engenheiro, RG-SSP/SP 23.078.482-3, CPF 213.021.358-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100,  
Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado,  
economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, 
Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; FABRÍCIO BITTAR GARCIA, brasileiro, casado, administrador,  
RG-SSP/SP 24.237.753-1, CPF 212.460.718-94, domiciliado em Franca (SP), na Rua do Comércio, 1924, 1º andar, Centro, CEP 14400-660; 
LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, brasileiro, casado, administrador, RG-DETRAN/SP 02.112.992-2, CPF 105.260.778-08,  
domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado 5.533, 8º andar, setor A, Mooca, CEP 03105-000; e ROBERTO BELLÍSSIMO  
RODRIGUES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 23.944.783-9, CPF 251.674.028-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua  
Maria Prestes Maia, 300, Vila Guilherme, CEP 02047-000. 5. Registrado que as acionistas concordam em manter temporariamente  
vago o cargo de Conselheiro Suplente, de indicação da acionista Magazine Luiza S.A., até a definição do novo Conselheiro Suplente.  
6. Registrado que os acionistas declararam que os membros eleitos para os cargos no Conselho de Administração atendem  
as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da LSA e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 
4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”). 7. Registrado, ainda, que os conselheiros eleitos: (i) apresentaram os documentos 
comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da LSA e na regulamentação 
vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do CMN, incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos  
os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central  
do Brasil  (“BACEN”). 8. Mantido em até R$ 408.500,00, o montante global para a remuneração dos membros do Conselho de  
Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2020. Esse valor poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações  
do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. II. Em pauta extraordinária:  
1. Aprovado o aumento do capital social mediante capitalização de R$ 42.000.000,00, consignados na conta de Reserva Estatutária,  
sem emissão de ações, a fim de adequar os limites da referida reserva, nos termos do artigo 199 da LSA, passando o atual  
capital  de R$ 400.000.000,00 para R$ 442.000.000,00. 2. Aprovada a possibilidade de participação remota dos membros  
do Conselho de Administração e da Diretoria nas reuniões dos referidos órgãos, com a consequente inclusão (i) do § 6º no artigo 13;  
e (ii) do § 4º no artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. 3. Como resultado das deliberações acima, o caput do artigo 5º,  
o § 6º do artigo 13 e o § 4º do artigo 19 do Estatuto Social da Companhia passarão a vigorar com as seguintes redações:  
“Artigo 5º:- O capital social é de 442.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e dois milhões de reais), dividido em 1.054.008 (um milhão, 

cinquenta e quatro mil e oito) ações, sendo 527.004 (quinhentas e vinte e sete mil e quatro) ações ordinárias e 527.004 (quinhentas  
e vinte e sete mil e quatro) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal. (...)” “Artigo 13:- O Conselho de Administração reunir-
se-á ordinariamente a cada bimestre e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. (...) § 6º:- Nas reuniões  
do Conselho de Administração será permitida a participação por telefone, videoconferência, telepresença, e-mail ou qualquer outro  
meio de comunicação. O Conselheiro, nessa hipótese, será considerado presente à reunião para verificação do “quórum” de instalação  
e de votação, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais.”. “Artigo 19:- A Diretoria reunir-se-á sempre  
que convocada pelo Diretor Geral. (...) § 4º:- Nas reuniões da Diretoria será permitida a participação por telefone, videoconferência, 
telepresença, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. O Diretor, nessa hipótese, será considerado presente à reunião e seu voto 
será considerado válido para todos os efeitos legais.”. 4. Consolidado o Estatuto Social que, consignando a alteração acima mencionada, 
passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes e a vigorar após a homologação das deliberações desta Assembleia  
pelo BACEN. CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS  
NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatórios dos Administradores e dos Auditores  
Independentes; e declarações de desimpedimento dos administradores eleitos. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta 
ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de julho de 2020. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente;  
e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. Acionistas: Banco Itaucard S.A. (aa) Carlos Henrique Donegá Aidar e Fernando Julião  
de Souza Amaral - Diretores; Magazine Luiza S.A. (aa) Frederico Trajano Inácio Rodrigues e Roberto Belíssimo Rodrigues - Diretor Presidente 
e Diretor Financeiro, respectivamente. Homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 424.788/20-2, em 9.10.2020 (a) Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31 DE JULHO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: Em 31.7.2020, às 11h30, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA:  
Carlos Rodrigo Formigari. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Designado  
para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. Carlos Renato Donzelli, nos termos do parágrafo único  
do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. 2. Reeleitos CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, GILBERTO FRUSSA, LUÍS 
FERNANDO STAUB, MATIAS GRANATA, e VANESSA LOPES REISNER, eleitos LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE e TATIANA GRECCO,  
todos adiante qualificados, para a Diretoria, no próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na reunião do Conselho 
de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2021. 3. Em consequência, a Diretoria terá a seguinte composição:  
DIRETORIA: Diretor Geral: LUÍS FERNANDO STAUB, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1005031461, CPF 365.565.050-72,  
domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, 
CEP 04344-902. Diretores: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF  
076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço,  
Parque Jabaquara, CEP 04344-902; GILBERTO FRUSSA, brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 16.121.865-9, CPF 127.235.568-32, 
domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara,  
CEP 04344-902; LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, brasileiro, casado, administrador, RG-DETRAN/SP 02.112.992-2, CPF  
105.260.778-08, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida do Estado 5.533, 8º andar, setor A, Mooca, CEP 03105-000; MATIAS  
GRANATA, argentino, casado, economista, RNE-CGPI/DIREX/DPF/V343726-G, CPF 228.724.568-56, domiciliado em São Paulo (SP),  
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; TATIANA  
GRECCO, brasileira, casada, tecnóloga em construção civil, RG-SSP/SP 22.539.046-2, CPF 167.629.258-63, domiciliada em São Paulo (SP),  
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3º andar, Itaim Bibi - CEP: 04538-132; e VANESSA LOPES REISNER, brasileira, casada,  
Advogada, RG-SSP/SP 11.566.368-X, CPF 146.940.908-95, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7815,  
8º andar, Torre 2, Pinheiros, CEP 05425-905. 4. Registrado, ainda, que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos  
comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76  
e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo as declarações  
de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após  
homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). 5. Observada a nova da composição da Diretoria e em atendimento 
às normas do CMN e do BACEN, atribuídas as responsabilidades aos diretores na forma abaixo: CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR,  
Área Contábil e Auditoria Independente - Resolução CMN 3.198/04; Atualização do Unicad - Circular BACEN 3.165/02; Registro  
de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11; e SCR - Circular BACEN 3.870/17. GILBERTO FRUSSA, Fornecimento  
de Informações - Circular BACEN 3.504/10; e Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e de Serviços Financeiros -  
Resolução CMN 4.539/16. LINEU CARLOS FERRAZ DE ANDRADE, Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07;  
Contratação de Correspondentes - Resolução CMN 3.954/11; e Registro de Garantias sobre Veículos e Imóveis - Resolução CMN 4.088/12. 
(as responsabilidades acima serão mantidas com GABRIELA RODRIGUES FERREIRA até sua investidura) LUÍS FERNANDO STAUB,  
Contas de Depósitos - Resolução CMN 4.753/19; Operações Compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; Operações de Empréstimo 
e Troca de Títulos - Resolução CMN 3.197/04: e Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14. MATIAS GRANATA, Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica. TATIANA GRECCO, Apuração do Montante RWA, PR e Capital Principal -  
Resolução CMN 4.193/13. (a responsabilidade acima será mantida com RODRIGO LUIS ROSA COUTO até sua investidura) VANESSA  
LOPES REISNER, Assuntos do SELIC - Circular BACEN 3.808/16; e Requerimento de Margem Bilateral de Garantia em Operações  
de Derivativos - Resolução CMN 4.662/18. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada  
por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 31 de julho de 2020. (aa) Carlos Rodrigo Formigari - Presidente; Adriano Maciel Pedroti,  
Carlos Renato Donzelli, José Reinaldo Moreira Tosi, Luís Fernando Staub e Marcelo José Ferreira e Silva - Conselheiros. Homologada  
pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 471.817/20-8, em 12.11.2020 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

As plataformas que 
estão acelerando o 
processo de gestão 

educacional e de ensino no 
país, conquistaram a lide-
rança do ranking nacional 
de startups levantado pela 
Associação. 

Fundamental diante dos 
desafios impostos pela pan-
demia, o modelo de negócios 
conquistou o mercado e se 
tornou ‘o queridinho’ dos in-
vestidores. Prova disso está 
no mais recente relatório da 
Distrito Edtech Report, que 
mostra que em dez anos elas 
levantaram mais de US$ 175 
milhões em investimentos e 
grande fatia deste montante 
foi destinada às plataformas 
de educação, que receberam 
investimentos acima dos 
US$ 43 milhões. 

Ainda segundo o relatório, 
nem mesmo a redução no 
número de rodadas, gerada 
pela pandemia, conseguiu 
segurar os volumes investi-
dos em edtechs, que bateram 
recorde, chegando a US$ 
115 milhões até setembro 
deste ano. Foi de olho nesses 
resultados que um grupo de 
empreendedores do mer-
cado de educação básica, 
anunciou na última semana 
o aporte de mais de R$ 30 
milhões na Plataforma A+. 

O investimento foi o sinal 

O mercado da educação carecia de uma mudança e ela veio 
justamente no momento mais delicado para o segmento.
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COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil Central
CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 - NIRE 3540016062-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Cooperados da COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do
Brasil Central, a se reunirem em sua sede social á Rua Roberto Koch nº 502 Vila
Independência - São Paulo - SP, CEP- 04221-060 a realizar-se no dia 29.12.2020, 1ª
convocação as 8:00 horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as
10:00 horas, em Assembleia Geral Extraordinária para deliberarem sobre as
seguintes ordens do dia: a) Aprovar contrato de mútuo entre a cooperativa seus
cooperados e dirigentes até um limite total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais) o qual terá prazo de devolução, correção monetária e outras obrigações
legais a serem estabelecidas no momento da operação e com o IOF devidamente
recolhido.; b) Aprovar a liberação de cartão coorporativo para uso exclusivo dos
dirigentes da Cooperativa a ser solicitado junto as instituições exclusivamente pelo
seu Diretor Presidente.; c) Outros assuntos de interesse da cooperativa. São Paulo,
17 de dezembro de 2020. Diretor Presidente: Sylla Burani Junior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
Aviso de Licitação – Chamada Pública nº. 003/2017 - Objeto: Credenciamento por tempo 
indeterminado de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços na área de 
atendimento médico, para a realização de transferências de pacientes para outras cidades, 
através de UTI móvel pertencente ao Município. A Prefeitura Municipal de Vargem 
Grande do Sul comunica aos interessados que continua aberto o credenciamento para 
prestação de serviços conforme objeto acima. As contratadas receberão, a título de 
pagamento pela execução dos serviços os seguintes valores: R$ 580,18 (Quinhentos e 
oitenta reais e dezoito centavos) - Serviços de Plantões médicos em regime de sobreaviso 
em período de 24 horas; e, R$ 128,93 (Cento e vinte e oito reais e noventa e três centavos) 
- Serviços médicos na área de suporte avançado de vida (medicina intensiva) para 
realizar transferências de pacientes a centros de atendimentos especializados em UTI 
Móvel do município de Vargem Grande do Sul (medição por hora de trabalho). Entrega 
dos envelopes de segunda a sexta-feira das 08:00h às 17:30h. Local: Departamento de 
Licitações e Compras, Praça Washington Luiz, 643 - Centro - Vargem Grande do Sul/
SP. O edital está disponível na página eletrônica http://licitacao.vgsul.sp.gov.br, podendo 
ainda ser solicitado através do e-mail licitacao@vgsul.sp.gov.br. 

Gustavo Barbosa Leandrini – Diretor de Licitações e Compras em substituição

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S/A
CNPJ/MF nº 08.529.061/0001-52 - NIRE nº 35300342151

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 17.11.2020
Data, Hora, Local: 17.11.2020 às 15hs, na sede social. Presença: Totalidade do capital. Mesa: Presidente: Wilson 
Pinto Rodrigues, Secretário: Miguel Maia Mickelberg. Deliberações aprovadas: (i) considerando que o capital social 
atual é excessivo em relação ao objeto da sociedade, nos termos do artigo 173, da Lei nº 6.404 tomaram as seguintes 
deliberações: a) reduzir o capital social, considerado excessivo, com o cancelamento de 1.500.000 de ações ordinárias, 
sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado, no importe de R$ 1.500.000,00, passando então o capital so-
cial de R$ 13.000.000,00 para R$ 11.500.000,00, divididos em 11.500.000 de ações ordinárias, sem valor nominal, to-
talmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pelas sócias, as quais receberão os valores proporcio-
nais a sua participação; (ii) o valor reduzido que caberá a cada uma das Acionistas, será na ordem de R$ 750.000,00, 
cada uma, totalizando o valor de R$ 1.500.000,00, em moeda corrente nacional; (iii) Alterado o artigo 4º do Estatuto So-
cial: Capital Social e Ações: Artigo 4º. O capital social é de R$ 11.500.000,00, dividido em 11.500.000 de ações or-
dinárias nominativas, sem valor nominal. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreen-
dimentos e Participações, por seus Diretores Miguel Maia Mickelberg e Felipe Russo de Almeida Cunha, Lucio Empreen-
dimentos e Participações Ltda. por seus Administradores Wilson Pinto Rodrigues e Firmino Matias Lucio Junior.

Edtechs estão transformando 
a gestão do ensino no Brasil

O Brasil possui atualmente 13.369 startups, destas, 799 atuam no setor da educação. Os dados são 
da Associação Brasileira de Startups (Abstartups) e mostram ainda que 8,37% desse total é dominado 
pelas edtechs

na promoção do ensino, na 
geração do conhecimento e 
também na disseminação da 
cultura de inovação e troca 
de aprendizado de forma 
continuada. 

O mercado da educação 
carecia de uma mudança e 
ela veio justamente no mo-
mento mais delicado para o 
segmento. A crise se tornou 
uma oportunidade ímpar de 
reinvenção do mercado e, 
mais do que nunca, a tecno-
logia foi aliada da liberdade 
acadêmica”, afirma Mota, 
que não pretende parar. “Vi-
mos, mesmo diante da crise, 
o quanto é possível expandir 
nosso modelo de negócios e 
é o que vamos fazer. Quere-
mos deixá-lo cada vez mais 
robusto e versátil, disposto 
a atender às mais diversas 
necessidades do setor”. 

A Plataforma A+ já conta 
com entregas aos setores 
administrativos, facilitando 
o acesso procedimentos ope-
racionais. É também grande 
agente facilitador do acesso 
de pais à rotina escolar dos 
filhos, que também recebem 
comunicados e dados conso-
lidados do desempenho dos 
estudantes. “Tudo de forma 
centralizada, integrada e 
com poucos cliques. É como 
falamos, é a escola na palma 
da mão”, conclui Mota. 

verde que o mercado espe-
rava para avançar ainda mais 
no processo de aceleração 
digital da educação no Brasil. 
“A transformação digital dei-
xou de ser futuro e se fez pre-
sente durante a pandemia, 
foi diante desta necessidade 
que anunciamos a chegada 
da nossa startup”, declara 
Bruno Mota, CEO da Pla-
taforma A+. Versátil como 
poucos, o hub oferece uma 
série de soluções que otimiza 
o processo digital do ensino 
privado no país e potenciali-
za o alcance da educação de 
forma inovadora. 

Além disso, a edtech in-
tegra todo o sistema de 
administração escolar, conta 
com ferramentas para ges-
tão de conteúdo e métodos 

de compartilhamento do 
aprendizado, tudo de forma 
simples e facilitada, por meio 
de funcionalidades pensadas 
para abastecer todo o ecos-
sistema educacional. “Passa-
mos por um ano piloto que 
nos permitiu desenvolver 
um hub que preenchesse as 
lacunas que estavam abertas 
e é o que nos leva a celebrar 
os resultados que temos. 

São mais de 50 escolas que 
já contam com as nossas so-
luções. Integramos os dados 
de mais 30 mil estudantes” 
e diante de um setor que 
movimenta mais de R$ 70 
bilhões por ano, o CEO de-
clara a ambição de chegar 
160 mil alunos em até 4 
anos. “A plataforma ganhou 
relevância e foi definitiva 

Paulo Lira (*)

O ano de 2020 foi cheio 
de desafios e antecipação 
de diversas tendências tec-
nológicas para as empresas 
e para seus colaboradores. 

Sem dúvida, um dos anos 
mais atípicos dos últimos 
tempos que finaliza sem que 
nos deixe com saudades, 
mas repleto de aprendiza-
dos e mudança de mindset. 
Mas, o que aprendemos com 
todas essas transformações 
e como se preparar para 
a chegada de 2021? Posso 
garantir, que o papel do 
líder, sempre tão discutido 
por especialistas em gestão 
e RH, mudou para sempre. 

Assim como a importância 
da comunicação e a empatia, 
que com certeza foram as ha-
bilidades mais postas à prova 
e que influenciaram o ritmo 
das equipes. O próximo ano 
será o xeque-mate sobre o 
papel dos líderes dentro das 
corporações. 2021 cobrará 
todos esses novos aprendi-
zados e tendências apresen-
tadas em 2020. O trabalho 
com equipes multidiscipli-
nares, autonomia, gestão 
transparente e feedbacks, 
serão palavras de ordem no 
próximo ano. 

A partir de agora, as lide-
ranças precisarão estar mais 
próximas aos seus times, co-
nhecendo e estimulando as 
principais habilidades e de-
safios de cada um. Por isso, o 
conceito accountability deve 
estar na ponta da língua dos 
gestores e empresas.

Empatia é outro conceito 
que deve permear no ano que 

O legado deixado por 2020
vem, mas com certeza deve ser 
um aprendizado para a vida. 

O ato de se colocar no lugar 
do outro e demonstrar interes-
se genuíno nos anseios do pró-
ximo, nunca foi tão discutido. 
E preocupações em entender 
as necessidades, aflições e an-
gústias foi entendido dentro e 
fora do ambiente corporativo. 
Finalizamos esse ano mostran-
do para as companhias que 
a vida pessoal dos colabora-
dores é muito importante e 
um influenciador potente no 
desenvolvimento profissional 

de cada um.
A relação dos colaborado-

res com o digital também 
sofreu profundas mudanças. 
Está mais claro do que nunca 
que só entender as funções 
básicas não é mais possível. 
As pessoas foram obrigadas a 
entender como a tecnologia 
influencia as relações e como 
ela pode ser uma ferramenta 
poderosa no desenvolvimen-
to e crescimento tanto de 
pessoas como de empresas.

Voltar não será mais pos-
sível, e arrisco a dizer que 

ainda bem que não será. 
2020 possibilitou antecipar 
mudanças que talvez de-
morariam anos para sair do 
papel. E, principalmente, 
nos mostrou que é possível 
sempre mudar de caminho, 
seja para frente, para o lado 
e até mesmo para trás. Tal-
vez esse seja o maior legado 
deste ano. 

2021, ainda é um mistério, 
mas porque não começar a 
se preparar agora?

(*) - É coordenador e supervisor 
acadêmico da HSM University.
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 18 de dezembro de 20206

Para inovar no ramo de Gastronomia e indústria alimen-
tícia, alguns passos podem ser seguidos. O Cofundador 
e CEO do grupo de investimentos Five Capital, Marlon 

Ceni, listou algumas dicas. Confira: 

1Resiliência - Quem quer empreender no ramo da 
gastronomia tem que ter em mente que sua trajetória não 
será fácil. Como todo negócio, o começo é guiado por muitas 
turbulências e desafios que só quem tem estômago e força 
de vontade consegue operar e guiar-se em meio a tantos 
desafios, como equipe, operação, logística de entrega e 
recebimentos, financeiro, roubos. Ser resiliente nos torna 
mais fortes para enfrentarmos as barreiras e desafios do dia 
a dia, focando sempre no bem comum e sucesso do negócio. 

2Processos - Como toda grande empresa, as peque-
nas e médias também precisam de processos organizados 
e manuais de treinamento impecáveis. Fazer o manual 
de A a Z de um restaurante passa por diversos setores e 
isso não se aprende apenas na faculdade. Lidamos com 
colaboradores e fornecedores que em grande parte não 
detém conhecimento técnico para tais cargos e um bom 
manual de processos discorrendo por diversos setores do 
restaurante é essencial. 

Esse manual vai desde assuntos relacionados ao fluxo de 
compras, financeiro, atendimento ao público, "cookição", 
reposição, limpeza, empratamento, trabalho em equipe, 
tecnologia, marketing entre outros que, no caso do Nattu, 
gerou mais de 80 manuais processuais internos separados 
em cinco setores que são, operação, financeiro, marketing, 
compras e recursos humanos. Isto foi um grande aprendi-
zado, ainda mais pensando na expansão do negócio. 

Seguindo alguns passos de grandes negócios, cada nicho de mercado oferece possibilidades de crescimento acelerado. 
O ramo de franquias alimentícias, por exemplo, é um dos setores que está liderando a corrida pela recuperação 

econômica - mesmo durante a pandemia -, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF) 
e a empresa de pesquisas AGP; sendo uma oportunidade para empreendedores. 

Pexels

4Time - Lidar com muitas pessoas em diferentes 
setores é sempre um desafio e requer habilidades como 
criatividade e liderança para aplicação de cultura dentro 
dos restaurantes. São colaboradores que, em grande parte, 
possuem vícios de mercado que não condizem com o que 
queremos para dentro da empresa, trazendo um desafio 
de treinamento para exercerem um dos principais pilares 
de um restaurante: experiência. 

Quando um cliente chega no restaurante ele quer ter 
uma experiência incrível, não é só a comida, é o ambiente, 
o atendimento, o público, o seu propósito. Levar a melhor 
experiência para o cliente depende do comprometimento 
do seu time, eles que vão fazer a diferença no seu restau-
rante e treiná-los para atender o gosto do seu público é 
nosso principal desafio. Então como lição para este ponto 
é sempre ter um time alinhado com os objetivos da sua 
empresa, que visa o conforto e qualidade para com o cliente 
em primeiro lugar. 

5Produto - Vamos para o calcanhar de Aquiles dos 
restaurantes: produto. Nele está inserida a experiência 
final do cliente depois de passar por um ambiente limpo 
e bem decorado, ser atendido com excelência pelos 
colaboradores chegamos na fase final da percepção do 
cliente e o local onde você ganha ou perde dinheiro. 
Primeiro passo é definir seu produto de acordo com o 
que você é. 

Se seu restaurante é uma hamburgueria seu foco é vender 
hambúrguer, se é de produtos naturais seu foco é alimentos 
saudáveis, se é um bar seu foco é drinks e cervejas e assim 
por diante. Um grande erro dos empreendedores é não ter 
foco e querer ser de tudo um pouco. Não desfoque nunca 
do seu verdadeiro produto, temos que oferecer qualidade 
e objetivo. 

Bônus: precificação - Aprendemos muito criando 
o preço correto para nosso produto e analisando toda a 
cadeia produtiva do mesmo. A famosa curva ABC. Entre 
outros aspectos que trazem uma outra visão do business 
restaurante. Outro aspecto importante é compras, você 
passa a ser praticamente um comprador de ações na bolsa, 
negociando compras como nos anos 90. 

Ligação e preços ditam a regra. Passamos por alguns 
pontos cruciais de vida em um restaurante. O dia a dia no 
business é primordial para o aprendizado. Em meio a um ano 
como 2020, ser resiliente é crucial, buscando métricas de 
redução de custos e otimização de equipe. Algumas decisões 
podem ser críticas, segundo Ceni. "Em pouco mais de cinco 
anos, pude acompanhar mudanças no comportamento do 
consumidor no quesito alimentação. 

Se antes ele pensava em comer rápido e alimentos mais 
calóricos, hoje ele busca opções mais saudáveis que irão 
trazer benefícios a longo prazo. Esse é o tipo de visão que 
o empreendedor deve ter para crescer rápido e, talvez, até 
mudar drasticamente o negócio para acompanhar tendên-
cias de crescimento", explica o empresário. 

Fonte e mais informações: (https://www.fivecapital.com.br/).
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3Padronização - O mais importante aspecto pensando 
em capilaridade e crescimento de uma marca, é a padroni-
zação do seu produto, não importando o local onde ele está 
inserido, por isso a importância de processos bem listados 
e montados como falamos acima. Quanto mais exigente 
nisso você for, melhor vai ser seu produto e a expansão 
da sua marca. Padronizar para crescer! Esse é o caminho! 
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Inteligência Artificial: 
entenda como ela é capaz 
de humanizar a medicina

É esse o papel 
da tecnologia: 
complementar e 
ampliar as capacidades 
do médico

Hoje vou falar sobre a 
capacidade da inteli-
gência artificial (IA) 

- ou da inteligência aumen-
tada, se pensarmos que ela 
funciona como uma espécie 
de extensão de nossa própria 
inteligência - em humanizar 
a medicina. Sabemos que o 
futuro das ciências médicas 
é indissociável a este recurso. 
Isso é algo muito positivo: a 
inteligência artificial e a au-
mentada possibilitam que o 
médico tenha autonomia para 
exercer a sua função, com os 
melhores recursos à sua dispo-
sição, oferecendo uma maior 
qualidade no atendimento.

Além disso, a IA chega para 
facilitar a vida do profissional 
de saúde, que não tem como 
saber tudo e nem é capaz de 
absorver o grande volume 
de mudanças em termos de 
estudos, tipos de tratamento, 
novos protocolos, doenças, 
etc que acontecem em uma 
velocidade tão rápida. É muita 
coisa! Nenhum ser humano 
consegue acompanhar isso. 
É esse o papel da tecnologia: 
complementar e ampliar as 
capacidades do médico.

Mas de que tipo de tec-
nologia estamos falando? 
Exemplifico. Há, no mercado, 
plataformas de gestão em te-
lemedicina cuja regularização 
veio no momento certo: surto 
da pandemia. Estamos falando 
de uma tecnologia que viabi-
lizou o atendimento médico e 
consultas a distância em um 
momento de imprescindível 
distanciamento social, em que 
a vida de todos dependia (e 
ainda depende) disso. 

Não poderia ser mais provi-
dencial: a tecnologia veio para 
somar e trazer inúmeros be-
nefícios a todos. Praticidade, 
rapidez e segurança: é isso que 

a telemedicina oferece para 
o paciente e para o médico. 
Mas, como uma solução dessas 
demorou tanto tempo para 
ser incorporada? Por alguns 
motivos. 

Primeiro: embora houvesse 
uma demanda há muito tem-
po por esse tipo de serviço, 
sua “real aplicação” ainda 
era discutida por parte dos 
profissionais de saúde, logo, 
não havia uma tendência de 
modificação desse cenário; 
segundo: profissionais de saú-
de tinham uma percepção de 
que a telemedicina iria subs-
tituí-los, e não aumentar sua 
produtividade ou aumentar 
sua capilaridade em relação 
a atendimento e procedimen-
tos. Ainda bem que isso tudo 
mudou.

Outro exemplo de tecno-
logia a serviço de médico 
e paciente são módulos de 
inteligência artificial capazes 
de auxiliar no aumento da 
precisão do diagnóstico, tra-
zendo agilidade, aprimorando 
a segurança do paciente e 
colocando-o no centro do 
cuidado. Existem determina-
dos tipos de algorítmos que 
guiam o médico no momen-
to da consulta, trazendo in  
sights dos caminhos a seguir 
no processo de conclusão de 
diagnóstico; outros são ca-
pazes de analisar resultados 
de exames laboratoriais com 
grande assertividade.

Haja vista tudo isso, pode-
mos dizer que as tecnologias 
atuam em prol de aproximar 
médico e paciente, humani-
zando o atendimento, seja 
ele presencial ou a distância; 
elas criam a oportunidade 
de se ter um trabalho mais 
próximo e assertivo junto 
aos pacientes e permitem 
que o profissional de saúde 
ganhe tempo no atendimento, 
podendo dar mais atenção à 
relação interpessoal. Todos 
saem ganhando.

(*) - É diretor da GetConnect , divisão 
de Telemedicina, Integração e 
Conectividade da OxySystem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

logia da Informação vivem um período em que as oportunidades de 
trabalho são muitas, notícias vindas dos Estados Unidos dão conta 
de que esse cenário pode mudar, em função da segunda onda da 
pandemia. Naquele país, após três meses de crescimento, o mercado 
de trabalho para esses profissionais voltou a encolher, acreditando-se 
que em 2020 cem mil empregos serão perdidos na área. 

A maior parte desses empregos perdidos concentra-se nas em-
presas de pequeno porte e nas consultorias que prestam serviços 
a elas - frequentemente, pequenas empresas têm times próprios 
de TI muito pequenos e recorrem a serviços de terceiros. 

Companhias maiores também demitiram ou deixaram de 
contratar, em função da descontinuação ou adiamento de pro-

jetos. As funções mais atingidas foram as ligadas a serviços de 
processamento e armazenagem de dados e a desenvolvimento 
e manutenção de aplicativos. 

Além da segunda onda, espalha-se a percepção de que ainda 
teremos muitos meses até que o processo de vacinação passe 
a contribuir decisivamente para o fim da pandemia, e tudo isso 
torna bastante provável que o mercado de trabalho aqui no Brasil 
também seja impactado.

Afinal, muitos negócios continuam encolhendo e outros adiam 
planos de retomada até que haja mais certeza quanto ao com-
portamento da economia. Acompanhar o mercado é uma boa 
sugestão para profissionais e empresas. 

(*) Doutor em Ciências pela USP, é professor da Faculdade de Computação e 
Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Agora, além de estar em em-
balagens, outdoors, revistas, 
jornais, documentos - como a 

CNH Digital-, entre outros, ele ganhou 
espaço nos bares, restaurantes, cafés 
e padarias para o acesso ao cardápio 
e a realização de pagamento. 

Prático, sem dúvida. Mas é preciso 
ter atenção em relação a segurança dos 
seus dados. Os cibercriminosos estão 
se aproveitando do momento para 
aplicar golpes por meio da substituição 
dos QR Codes dos estabelecimentos 
por códigos fraudulentos, nos quais o 
usuário, ao apontar a câmera de seu 
dispositivo para a leitura, é redirecio-
nado para um endereço com pragas 
virtuais, infectando o celular ou tablet. 

“Ao acessar um QR Code falso, o 
usuário poderá ter seus dados rouba-
dos, possibilitando que os criminosos 
apliquem vários golpes, como o da 
fraude de identidade”, explica Marcio 
D’Avilla, especialista em segurança 
digital e consultor técnico da Certisign. 

Uma pesquisa recente da MobileIron 
mostrou que, de março a setembro de 
2020, 38% dos seus entrevistados leram 
um QR Code em um restaurante, bar 
ou café, e 37% leram um código em um 
varejista. No entanto, mais da metade 
(51%) dos entrevistados afirmaram 
não ter ou não sabiam se tinham sof-
tware de segurança instalado em seus 
dispositivos. 

De acordo com o especialista, não 
há como identificar um QR Code falso 

Os cibercriminosos aplicam golpes 
por meio da substituição dos 

QR Codes dos estabelecimentos por 
códigos fraudulentos.
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QR Code: cuidado 
ao escanear - pode ser golpe!
O QR Code (Quick Response Code), ou Código de Resposta Rápida, que já estava presente em nosso 
dia a dia, ganhou ainda mais espaço por conta da pandemia, porque permite que rapidamente sejam 
acessadas informações ou serviços, sem contato físico

se tiver erros de digitação ou ele 
estiver encurtado, tome cuidado! 
Se você não conhece o remetente, 
a chance de ser um golpe é grande. 

	 •	Tudo certo com a URL? “Confi-
ra se a página está protegida por 
um Certificado SSL emitido para 
o mesmo endereço em que você 
está. Para isso, clique no cadeado 
do navegador. Atualmente, até 
mesmo as páginas falsas possuem 
SSL. Todo cuidado é pouco”. 

	 •	Parece tudo ok, mas tem um 
formulário. E agora? “Se você 
for levado a uma página com um 
formulário é preciso ter atenção. 
Apenas prossiga preenchendo 
se estiver certo de que está em 
uma página verdadeira, segura e 
transmitindo informações a uma 
empresa idônea. O preenchimento 
de cadastros também é uma prática 
comum para o roubo de dados na 
internet. Geralmente, a isca são 
promoções e descontos”. 

Por fim, o especialista salienta que, 
se usado corretamente, o QR Code é 
uma ferramenta fantástica para agilizar 
o dia a dia dos clientes e empresas. 
“Sem dúvida, é uma tecnologia se-
gura, quando usada com os devidos 
cuidados. Tanto que ele é usado por 
instituições bancárias como segundo 
fator de autenticação e como forma de 
pagamento”. Fonte e mais informações: 
(www.certisign.com.br).

somente olhando para a imagem, mas 
algumas medidas podem evitar os gol-
pes, como a instalação de um antivírus, 
entre outros cuidados. “Nunca escaneie 
QR Codes que foram enviados de um 
remetente desconhecido, por e-mail ou 
mensagens instantâneas, mesmo que 
o teor do conteúdo seja irresistível, 
como promoções. Os cibercriminosos, 
também, usam ofertas espetaculares 
para incentivar o escaneamento de 
QR Codes”. Outros cuidados, segundo 
D’Avilla, são: 
	 •	Escaneou o QR Code? “Normal-

mente é exibida uma janela, na qual 
é possível visualizar a URL para 
onde você está sendo direcionado. 
Verifique com atenção o endereço: 

Pandemia pode afetar mercado de trabalho na área de TI




