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Você sabia que para muitos varejistas, até 30-40% de suas vendas acon-
tecem neste período? Um período de promoções, que inclui a Black Friday, 
a Cyber Monday e as festas de fim de ano, aumentam as vendas para as 
empresas de forma significativa! Este ano provavelmente será ainda maior, 
já que muitos varejistas sofreram quedas em suas vendas no primeiro, 
segundo e terceiro trimestres devido à pandemia e terão que apostar em 
vender mais no último trimestre para combater um 2020 muito difícil.   

Alta temporada do e-commerce e logística
Com o atual cenário econômico, financeiro e político mundial, 

são vários os fatores que vêm aquecendo o mercado de aquisição 
e vendas de empresas no Brasil. Entre eles, a crise provocada pela 
pandemia, que está obrigando empresários a vender apressadamente 
o seu patrimônio. A situação de algumas empresas por conta da crise 
provocada pelo novo Coronavírus está sendo um grande desafio para 
sua perpetuidade e ao mesmo tempo, a crise desenha uma excelente 
oportunidade para outras.   

Estudo de Valuation é a base para uma boa negociação

O ano de 2020 mudou a vida das pessoas em vários âmbitos. Alterou 
a economia, saúde, formas de trabalho, diversão e também a maneira de 
fazer negócio - mais especificamente: de vender produtos. Por conta do 
isolamento social, as lojas físicas fecharam - algumas continuam sem abrir 
as portas - e a internet se firmou ainda mais como um importante canal 
de divulgação para diversos tipos de produtos. O varejo acompanhou essa 
transformação digital, inserindo uma nova tendência na forma de vender 
e de atrair consumidores: o Live Stream Shopping (LSS). O evento faz 
apresentação de produtos ao vivo pela internet de forma a permitir que o 
comprador tenha uma experiência bem mais próxima de uma loja física, 
incluindo a possibilidade de comentar e fazer perguntas durante a live.   

Live streaming shop: nova tendência de vendas

Pexels

Negócios em Pauta

Finanças para Mulheres
Inscrições para participar da primeira turma do programa 

'Ela Faz História', realizado pelo Facebook em parceria com 
a Aliança Empreendedora, vão até o fim do mês. A iniciativa 
oferece a capacitação “Educação Financeira para Mulheres 
Empreendedoras” e é dedicada a fomentar a participação 
feminina na economia digital. Os módulos incluem temas 
como metas financeiras, precificação, modelo de negócios, 
planejamento financeiro, estratégias de negócios e tecno-
logia aplicada a finanças. Uma das aulas tem informações 
sobre fontes de microcrédito para microempreendedoras 
do Brasil. O curso é composto por videoaulas interativas 
e a inscrição pode ser feita na plataforma 'Tamo Junto', 
acessando o link: (www.tamojunto.org.br/elafazhistoria).  
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Corporate Digital Business 2020

@Hoje, (22), às 19h, o Sindicato da Indústria de Software e 
da Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais 

(Sindinfor) realizará o décimo debate do Corporate Digital Busi-
ness 2020, evento online promovido pela entidade e que coloca 
a tecnologia da informação (TI), a inovação e a transformação 
digital como centro de discussão com os maiores especialistas do 
país. O convidado desta edição é Gustavo Debs. Na oportunidade, 
ele vai ministrar a palestra “Do zero ao um em sete anos – cons-
truindo uma Scale Up de muito sucesso”. Debs é um engenheiro 
com talento excepcional para programação que, ao lado de Flávio 
Zago e Bruno Pierobon, criou a ZUP, startup fundada em 2011, em 
Uberlândia, com a proposta de facilitar a integração de sistemas 
corporativos. Em 2019, a empresa foi comprada pelo banco Itaú 
por R$ 575 milhões. Você acompanha todas as edições no canal 
oficial do projeto no YouTube. As inscrições podem ser feitas 
pelo link http://corporatedigital.rds.land/inscricao-22-12.  
Leia a coluna  completa na página 2
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Colocar em prática novas maneiras 
de formalizar negócios pode 
conduzir as empresas a melhores 
resultados de produtividade, 
redução de custos e de tempo.

Esses processos podem ser realizados 
de forma tecnológica, com seguran-

ça e podem ser aplicados, por exemplo, 
nos contratos, que são documentos que 
exigem sigilo por conta das informações 
e dados que comportam. 

De acordo com Henrique Flores, CEO 
da Contraktor, a falsificação de assi-
naturas manuais é um dos problemas 
atuais. "Hoje em dia, com o advento da 
tecnologia, fraudar assinaturas pode 
ser tarefa fácil para qualquer pessoa 
que tenha acesso a ferramentas de 
edição de imagem. Além disso, confiar 
apenas no olhar humano para afirmar 
semelhança de um reconhecimento de 
firma, pode ser arriscado", comenta. 

A Contraktor, plataforma de gestão 
de contratos e assinatura digital, lista 
abaixo cinco motivos para confiar na se-
gurança e validade da assinatura digital. 

Fraudes na assinatura digital 
são quase inexistentes - A assina-
tura digital é autenticada por meio de 
criptografia. Um documento único e 
intransferível, gerado a partir de dados 
pessoais de seu portador. Apenas com 
a validação da identidade a assinatura 
digital pode ser concluída. Tudo é feito 
com criptografia e hash de segurança, 
um código alfanumérico que serve 
como identidade de cada documento. 

O teor do documento fica visível 
apenas para os signatários - Com a 

Cinco razões para trazer os contratos 
da sua empresa para o digital 

necessidade que o documento físico tem 
de reconhecimento de firma, ele precisa 
ser enviado por meios de transporte e 
passar por algumas áreas até ser finaliza-
do. Assim, pessoas de fora da celebração 
podem ter acesso a informações sigilosas 
ou até mesmo realizar alterações inde-
vidas. Com o uso da assinatura digital, 
nenhum processo manual ocorre. Tudo 
é feito em ambiente tecnológico e apenas 
as partes envolvidas têm acesso. 

Documentos digitais não preci-
sam ser impressos e estocados - Eli-
minar a necessidade de assinatura física 
por si só impacta no pós-assinatura, fase 
em que se destaca o armazenamento 
de papéis. Ao finalizar a assinatura 
digital, os documentos assinados ficam 
arquivados em nuvem, ou seja, em um 
servidor online, lacrados com cripto-
grafia e hash de segurança. 

Isso garante que, mesmo depois de 
concluídos, os contratos serão acessa-
dos apenas por pessoas autorizadas. 
Além disso, com esse tipo de arquiva-
mento, os documentos ficam bem mais 
organizados, evitando extravios e per-
das, que acontecem frequentemente 
quando se armazena contratos físicos. 

Contratos realizados de forma 
digital possuem validade jurídica 
- Tanto a assinatura digital quanto a 
eletrônica têm validade jurídica e são 
amparadas pela MP 2.200-2/2001 que, 
entre outras coisas, diz respeito à ga-
rantia da autenticidade, da integridade 
e da validade jurídica de documentos 
em forma eletrônica. 

Já o órgão responsável por regular 
essa medida é o ICP Brasil - Estrutura 
de Chaves Públicas Brasileira, que é 
uma cadeia hierárquica de confiança 
que viabiliza a emissão de certificados 
digitais para identificação virtual do 
cidadão. 

Empresas autorizadas garantem 
a segurança das assinaturas - 
Existem plataformas específicas para 
a conclusão do processo digital, com 
inclusão da assinatura digital. Elas são 
conhecidas como Autoridades Certifi-
cadoras e permitem que documentos 
para qualquer finalidade possam ser 
assinados. Elas foram desenvolvidas 
para ler e autenticar Certificados Di-
gitais, formalizando documentos. 

Fonte e mais informações: www.contraktor.com.br).

Fr
ee

pi
k

COMO A TRANsFORMAçãO DIgITAL POTENCIALIzA 
Os NEgóCIOs MEsMO EM TEMPOs ADVERsOs?

    Leia na página 6

FuNçãO EssENCIAL

Roubo de Vacinas
A Interpol alertou para a probabilida-

de do aumento nos roubos de vacinas 
contra o Coronavírus Sars-CoV-2 no 
próximo ano em todo o mundo, em 
um cenário caótico. "A vacina é o ouro 
líquido de 2021, a coisa mais preciosa 
que será distribuída no próximo ano 
e as organizações criminosas já estão 
preparadas. Com a difusão da vacina, a 
criminalidade aumentará drasticamen-
te", disse secretário-geral da Interpol, 
Jürgen Stock, ao portal alemão "Wirts-
chaftsWoche" (ANSA).

Fábio Veras, 
presidente 
do sindinfor.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/como-a-transformacao-digital-potencializa-os-negocios-mesmo-em-tempos-adversos-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-22-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-22-12-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/vivendo-na-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/live-streaming-shop-fique-por-dentro-da-nova-tendencia-de-vendas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/alta-temporada-do-e-commerce-10-recomendacoes-a-logistica-de-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/estudo-de-valuation-e-a-base-para-uma-boa-negociacao/
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Vivendo na 
pandemia

Quem sabe se a 
criatividade não será 
um dos um dos nossos 
melhores trunfos nesse 
ciclo de angústia e 
medo?

Em A Arte de Escrever, 
o filósofo alemão Ar-
thur Schopenhauer 

(1788-1860) ensina que os 
grandes pensadores da Hu-
manidade devem aprender 
diretamente “no livro do 
mundo”, não se restringindo 
ao caráter livresco das ques-
tões, mas reconhece não ser 
possível ter pensamentos 
próprios a todo momento, 
razão pela qual se torna 
necessária a leitura com o 
fito de “alimentar o espírito 
com materiais”, forma de 
enriquecer os textos. Bela 
lição do mestre. 

Nesses tempos de pande-
mia, é oportuno aduzir que 
os escribas têm procurado 
mesclar seu pensamento 
com ideias de outros, na 
perspectiva de encontrar 
explicações para as quais 
a lógica do cotidiano não 
dá respostas satisfatórias. 
Como explicar, por exem-
plo, numa era tão fértil para 
a ciência, que seria possível 
surgir gravíssima crise sa-
nitária que faz padecer a 
Humanidade? 

É bem verdade que a ci-
ência descobriu em menos 
de um ano vacinas eficazes 
para combater o Coronaví-
rus, mas que certeza tere-
mos de não reaparecer mais 
adiante vírus ainda mais 
perigosos? Ou por que, em 
um mundo cada vez mais 
chegado ao conhecimento, 
existem figuras negacionis-
tas, que não acreditam na 
calamidade que as cerca, 
preferindo seguir os passos 
de populistas e demagogos, 
chegando mesmo a defen-
der fogueiras para queimar 
os crentes?

Este é o diálogo que esse 
obscuro analista político 
tenta estabelecer com seus 
leitores, ainda sob a lição do 
filósofo alemão de que os 
escritos não podem se tor-
nar monólogo, mas diálogo, 
como se estivéssemos em 
permanente interlocução. 
Diálogo que se faz absolu-
tamente necessário nesse 
instante em que, isolados 
uns dos outros fisicamente, 
dispomos de mais tempo 
para a leitura, para ouvir 
a opinião de outros, para 
uma ação interativa que 
nos ajudará a entender o 
mundo real.

Confesso que penso todo 
tempo no meu interlocutor, 
no leitor, próximo ou dis-
tante, tentando perscrutar 
o que pensa, como pensa, 
a maneira como reage ao 
oceano de informações que 
lhe chega pelas malhas da 
comunicação, tanto as es-
critas como as eletrônicas. 

Como procura sair do in-
tenso solilóquio dessa era da 
restrição nos nossos deslo-
camentos? Como sairemos 
do paredão que nos cerca? 
Mais pensativos, menos 
falantes, mais pensadores, 

menos eloquentes, mais 
conformados ou revoltados? 
Possivelmente mais criati-
vos. Porque o isolamento, 
em qualquer de suas formas, 
nos leva a fazer passeios no 
passado, uma revisita aos 
amigos e parentes que já 
partiram, uma prospecção 
no campo profissional, en-
fim, situações que aguçam 
nossa maquinazinha de pen-
sar. Ou seja, nossa cabeça 
gira a 360º.

Em determinadas áreas, 
como a da elaboração de 
textos e produção de pen-
samentos, ou no campo das 
artes e da cultura, a criati-
vidade ganha mais espaço, 
como se vê nos bons textos 
de articulistas e colunistas, 
nas pensatas dos cadernos 
de literatura, nas lives de 
shows de nossas canto-
ras e cantores, nos livros 
que estão sendo editados. 
Lembram-se das músicas 
de Chico Buarque, Caeta-
no Veloso, Gilberto Gil nos 
idos ferinos da censura? No 
gosto deste escriba, eram 
melhores, mais criativas e 
de maior impacto. A cria-
tividade era um drible à 
censura. 

Aliás, uma curiosidade. 
Escritores, artistas, poetas, 
figuras ilustres da produção 
de conhecimento desenvol-
vem técnicas para estimular 
sua intuição criadora e sua 
verve. Conta-nos o russo 
Sergei Tchakhotine, em 
Mistificação das Massas 
pela Propaganda Política, 
que Frederich Shchiller, 
filósofo e poeta alemão, 
era estimulado pelo odor 
de maçãs apodrecidas, que 
guardava na gaveta de sua 
mesa de trabalho; Georges-
-Louis Leclerc, conde de 
Buffon, vestia, para redigir 
sua História Natural, seus 
punhos e roupa de gala. 

Já o poeta Baudelaire 
punha-se de bruços no as-
soalho para escrever seus 
versos; alguns tomavam 
café, como Balzac; outros 
consumiam bebidas; muitas 
pessoas têm necessidade de 
fumar para trabalhar com 
inspiração; para Humboldt, 
o melhor estímulo para o 
trabalho mental era subir, 
lentamente, na direção do 
cume de uma montanha, 
ao sol; para Goethe, era a 
visão longínqua de prados 
verdejantes e de nuvens 
passando no céu, que ele 
entrevia de sua mesa. E 
assim por diante.

Quem sabe se a criativi-
dade não será um dos um 
dos nossos melhores trun-
fos nesse ciclo de angústia 
e medo? Como é possível 
inferir, este texto, ao invés 
de trazer um olhar sobre 
a conjuntura política, na 
modelagem rotineira que 
desenvolvo há décadas, é 
um convite a um passeio 
interno, uma revirada em 
nossa maneira de ver, ob-
servar, falar, viver a vida. 
Sem censura.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político 
e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

News@TI 

Uma das Melhores Empresas na Gestão de 
Pessoas pelo prêmio Valor Carreiras 2020

@A Vertiv, fornecedora global de soluções de infraestrutura crítica e 
continuidade, anunciou que foi reconhecida como uma das Melhores 

Empresas na Gestão de Pessoas do Brasil em 2020. A pesquisa realizada pela 
consultoria de RH Mercer e pelo jornal Valor Econômico foi respondida por 
colaboradores de 115 empresas brasileiras, incluindo os 275 profissionais da 
Vertiv Brasil. As descobertas desse levantamento atestam a excelência da 
cultura corporativa da Vertiv Brasil. A pesquisa mediu, a partir de interações 
realizadas diretamente com o time da Vertiv, fatores como engajamento, 
prosperidade, cultura de integridade, agilidade operacional, liderança 
responsável, ambiente de trabalho saudável, recompensa justa e carreiras 
atrativas. A Vertiv destacou-se no grupo de empresas contando com times 
que variam entre 100 e 500 funcionários. (Vertiv.com).

ONU Wi-Fi AC2100

@A Zyxel, multinacional taiwanesa especializada em soluções de co-
nectividade e redes corporativas, está expandindo seu portfólio no 

Brasil e acaba de lançar sua ONU Wi-Fi AC2100. O modelo PMG5705-T10A 
opera com excelência com as principais OLT’s disponíveis no mercado, 
trazendo o poder de escolha para a mão do provedor e permitindo que 
o cliente decida com quais marcas deseja operar. Com 4 portas LAN 

Giga, 1 porta FXS e 1 porta GPON, o lançamento tem configuração fácil 
e intuitiva, suporta TR-069, o que permite o aprovisionamento de forma 
remota, além de recursos triple play (voz, vídeo e dados) e chipset Wi-Fi 
Quantenna, uma das melhores marcas do mercado (www.zyxel.com.br).

Claro e John Deere democratizam 
conectividade no campo

@A Claro e a John Deere anunciam colaboração para levar efetiva-
mente a agricultura 5.0 ao campo brasileiro, a partir de modelo 

inédito no qual o produtor não precisa fazer investimentos próprios em 
infraestrutura de telecomunicações. Estes investimentos serão feitos 
pela Claro, por meio da instalação de novas antenas em áreas rurais 
brasileiras. Esta solução, chamada Campo Conectado, permite a geração, 
cruzamento e tratamento de dados através de análise em tempo real 
(analytics), autoaprendizado das máquinas (machine learning) e da 
inteligência artificial para a tomada de decisões em tempo real. Com a 
cobertura no campo, as operações ficam mais inteligentes, aumentando 
a eficiência, melhorando a competitividade e a sustentabilidade da 
produção, além de abrir portas para outros usos, como telemedicina 
e educação a distância. “Para a agricultura brasileira isso é um divisor 
de águas. Em tempos complexos como o que vivemos hoje, destravar 
o progresso no campo por meio da tecnologia é fundamental para 
promover a reativação econômica de que o país precisa”, diz Paulo 
Herrmann, presidente da John Deere Brasil (www.JohnDeere.com).

ricardosouza@netjen.com.br

O sucesso por trás do 
fluxo de ideias
Talita Olivatto (*)

Inserir conceitos de inovação no 
cotidiano operacional é um objetivo 
comum aos que buscam potencia-

lizar o desempenho dos profissionais 
e acompanhar o advento da transfor-
mação digital. No entanto, enganam-
-se os que resumem o tema apenas 
à tecnologia e seus aprimoramentos 
técnicos: é necessário dar alguns 
passos adiante. Para que a mudança 
ocorra de modo amplo, atingindo po-
sitivamente todos os profissionais, sem 
distinções, é necessário fomentar uma 
cultura aberta à exposição de ideias. 
Em outras palavras, trata-se de uma 
política de gestão preocupada com o 
que as pessoas têm a contribuir para 
o andamento do negócio.

É justamente nesse sentido que se 
personifica a necessidade de se esta-
belecer um fluxo de ideias consolida-
do internamente. Como esperar que 
medidas inovadoras provoquem os 
efeitos desejados se não há nenhum 
estímulo para que as ideias sejam ao 
menos consideradas e discutidas entre 
os colaboradores? Ao atingir esse nível 
de maturidade na comunicação, será 
muito mais fácil conduzir mudanças 
pontuais sem que resistências ou obs-
táculos prejudiquem esse processo de 
transição.

O pontapé inicial para o fluxo de 
ideias

A inovação deve passar pelos colabo-
radores, que necessitam ter um certo 
grau de autonomia para realizar mu-
danças e testar suas ideias. O papel do 
gestor, nesse cenário de fluxo de ideias, 
deve ser de apoio e incentivo, para que 
novas estratégias sejam colocadas em 
prática, além de estar preparado para 
ser a base do time quando as ideias 
não gerarem o resultado esperado. A 
falha faz parte do processo de inovação 
e, quanto mais rápido falharmos, mais 
rápido aprendemos; quanto mais apren-
demos, melhores serão nossas ideias e 
nosso poder de combinar conceitos e 
funções.

Mudanças no campo comportamental 
demandam tempo, não há dúvida em 
relação a isso. Portanto, para que os 
frutos do fluxo de ideias sejam colhidos 
e modifiquem o alcance operacional 
da organização, é indispensável que a 
mesma ofereça um suporte que atenda 
às principais necessidades das equipes. 
Dessa forma, a geração de insights será 
capaz de retirar materiais do espaço 
teórico e transportá-los à rotina de 
trabalho.

Como está o cenário atual no Co-
mércio Exterior?

O Comércio Exterior é um ótimo 
exemplo prático de como transforma-

em risco a imagem das empresas ante 
o público consumidor, cada vez mais 
atualizado quanto às novidades mer-
cadológicas. Logo, não seria nenhum 
exagero destacar a preponderância da 
inovação para a consolidação comer-
cial, na medida em que concede criati-
vidade e flexibilidade para acompanhar 
o dinamismo externo.

Em um local cuja sinergia é presen-
te entre os profissionais, com menos 
modelos estáticos e mais segurança 
e tranquilidade para sair do lugar co-
mum, gestores e colaboradores atuam 
em parceria para pensar em processos, 
soluções, serviços e produtos inovado-
res. O resultado é mais competitividade 
para se manter no mercado e satisfazer 
os usuários.

Já virou a “chave” da mudança 
cultural?

A questão acerca da cultura orga-
nizacional tem sido debatida com 
frequência nos últimos anos. Não por 
acaso, afinal, este é um dos elementos 
mais afetados pelo avanço tecnológi-
co e o papel humano no contexto de 
transformação digital. Para inovar, é 
imprescindível que o ambiente corpo-
rativo seja favorável e assegure a liber-
dade criativa, principalmente entre os 
funcionários, para que todos sintam-se 
à vontade para propor a inovação.

Encerro o artigo enfatizando o prota-
gonismo que o fluxo de ideias propor-
ciona às pessoas. A gestão de inovação 
traz consigo o trunfo de anteceder 
hábitos dos clientes e gerar uma linha 
de trabalho modernizada, desde a etapa 
de captação da proposta, o auxílio no 
desenvolvimento à finalização do pro-
duto. Com isso, será possível evidenciar 
os benefícios práticos da inovação, co-
locando a empresa em totais condições 
para assumir um posicionamento de 
destaque no segmento em que atua.

(*) É Especialista em Comércio Exterior 
na eCOMEX-NSI.

Na busca por um ambiente corporativo favorável ao compartilhamento de ideias, é fundamental se atentar à 
estruturação de uma empresa que pavimente caminhos proveitosos em termos de inovação

ções recorrentes exigem um nível eleva-
do de adaptabilidade por parte das em-
presas. Permanecer inoperante e não 
acompanhar tendências promissoras é 
uma alternativa, no mínimo, perigosa. 
De fato, a tecnologia encabeça uma 
lista de aprimoramentos indispensáveis 
para agilizar etapas e simplificar o dia 
a dia dos profissionais, mas seu intuito 
principal é garantir que o protagonismo 
humano atinja seu ápice.

Para se ter uma ideia, até mesmo o 
Governo Federal está apostando no uso 
de metodologias ágeis, como o Design 
Thinking, um conjunto de insights 
voltado a propostas e soluções, ou seja, 
uma estrutura de fluxo de ideias. Como 
resultado, tem-se a restruturação go-
vernamental para executar processos. 
E é nesse cenário que surge, inclusive, 
o Novo Processo de Importação, apon-
tando a redução do tempo médio para 
importações em dez dias, de acordo com 
o Programa Portal Único de Comércio 
Exterior.

O Governo está se modernizando para 
conseguir ouvir a opinião das pessoas, 
consolidando novas ideias. Antes, tal 
ponto era extremamente formal, por 
meio de formulários burocráticos. 
Hoje, as ideias estão efetivamente indo 
para a prática. Sem esse fluxo e uma 
governança que incentive a inovação 
também no âmbito discursivo, não se 
limitando à parte técnica, esse aceno 
às novidades operacionais pode ser 
ilusório. É essencial ter plena convic-
ção de que os insumos produzidos pela 
digitalização estão sendo utilizados em 
prol das pessoas, melhorando o grau de 
assertividade na tomada de decisão.

Reflexos para os produtos internos
Antigamente, características como 

qualidade e prestígio eram determi-
nantes para o sucesso de um produto e, 
consequentemente, para o crescimento 
do negócio. Hoje, essa concepção não 
só está antiquada, como pode colocar 

Foto de fauxels no Pexels
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D - Patrocinadora da Seleção 
Marcando o aniversário de 40 anos da Pague Menos em 2021, a primeira 
rede de farmácias presente em todos os estados, anunciou sua nova 
parceria com a CBF, como a nova patrocinadora da Seleção Brasileira. 
Na sede da entidade máxima do futebol brasileiro, foi assinado o con-
trato de quatro anos, válido até 2024, com possibilidade de prorrogação. 
A parceria inclui a exibição da marca no backdrop oficial e nas placas 
dos treinos de todas as Seleções Brasileiras (Masculina e Feminina), 
nas categorias Principal e de Base, além de ativações com o mascote 
Canarinho e a associação das marcas em pontos de venda. Fonte e mais 
informações: (www.paguemenos.com.br).

E - Enfrentamento à Covid-19
A Pronep Life Care, marca do grupo Sodexo, pioneira no serviço de 
Atenção Domiciliar (home care) no Brasil, foi reconhecida pelo programa 
“Beyond the Call of Duty for COVID-19”, da Federação Internacional 
dos Hospitais (IHF), pelo seu plano de ação em resposta à pandemia. 
Também 102 hospitais e prestadores de serviços de saúde espalhados 
por 28 países receberam a condecoração. A empresa recebeu o distintivo 
de reconhecimento, após avaliação de um comitê de revisão interna-
cional composto por 16 especialistas do setor da saúde. A Pronep foi 
a única instituição brasileira da área de atenção domiciliar a receber o 
reconhecimento. As instituições  reconhecidas podem ser encontrados 
em: (https://bityli.com/s7jfY).

F - Campus Mobile 
O concurso de inovação e empreendedorismo Campus Mobile, promovido 
pelo Instituto Claro, acaba de selecionar 91 projetos para participar desta 
edição. Os selecionados, estudantes universitários e recém-formados, 
agora seguirão de forma remota para a etapa de desenvolvimento das 
ideias. Ao final, os autores dos projetos vencedores nas categorias Saúde, 
Games, Educação, Diversidade, Smart Cities e Smart Farms vão parti-
cipar de uma imersão no Vale do Silício, nos Estados Unidos, em 2021. 
Respeitando o isolamento social, a 9ª. edição do Campus Mobile prevê 
ainda as etapas de finalização de protótipos e a semana de imersão online, 
com o anúncio dos vencedores previsto para maio. Mais informações: 
(https://www.institutoclaro.org.br/nossas-novidades/conheca-os-proje-
tos-selecionados-para-participarem-da-9a-edicao-do-campus-mobile/).

G - Icônica Aeronave 
A Emirates anunciou que usará sua icônica aeronave Airbus A380 na rota 
Dubai-São Paulo entre os próximos dias 9 e 30 de janeiro. A aeronave 
Emirates A380 fará quatro voos por semana para São Paulo para atender 

A - Aprender Italiano
A Embaixada da Itália no Brasil anunciou o lançamento de um pro-
grama de bolsas de estudo para aprendizagem do idioma italiano 
no Instituto Italiano de Cultura, no Rio de Janeiro. São 16 bolsas 
integrais, com a duração de dois semestres, para estudo em níveis 
intermediários, a partir de 12 de janeiro. As bolsas serão distribuídas 
a estudantes de quatro estados: Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo 
e Rio de Janeiro. Para se candidatar a uma bolsa é preciso enviar 
e-mail para (centro.iicrio@esteri.it), com documentos específicos 
digitalizados e alguns dados pessoais. Requisitos: renda per capita 
familiar máxima de três salários mínimos; idade entre 16 e 32 anos; 
Estar matriculado em um instituto de ensino público e demonstrar 
conhecimento básico da geografia, da história e da realidade sócio 
cultural atual da Itália (ANSA).

B - Vacinas para o Nordeste
A operadora logística paulista RV Ímola começa a movimentar uma 
vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (22). Em entrevista à 
Revista Carga Pesada, o diretor Comercial da empresa, Rui Frei-
tas, confirmou a operação, mas afirmou que, devido a contrato 
de confidencialidade, não poderia adiantar informações como o 
nome do laboratório, o país de origem, nem o aeroporto no qual o 
imunizante chegará. Disse apenas que a carga será destinada ao 
Nordeste. O primeiro carregamento deve conter 1 milhão de um 
total de 10 milhões de doses. “Pode ser até chinesa. Eu não sei 
qual é porque eles não informaram”, afirmou. A empresa foi con-
tratada por uma trading. A única certeza que Freitas afirma ter é 
que não se trata do produto da Pfizer, já que não foi solicitado a 
ele um baú especial. 

C - Vacinas do Butantan
O governo do estado de São Paulo confirmou o recebimento de 2 milhões 
de doses prontas da vacina contra o Coronavírus, desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. 
Este é o maior lote já enviado à América do Sul até o momento. Com 
esse recebimento, o Butantan soma 3,12 milhões de doses disponí-
veis para uso imediato tão logo haja autorização da Anvisa. Segundo 
o governo estadual, a vacinação em São Paulo está confirmada para 
ter início no dia 25 de janeiro. O diretor do Instituto Butantan, Dimas 
Covas, afirmou que no dia 15 do primeiro mês do ano que vem vão 
estar prontas para uso 9 milhões de doses. No começo de fevereiro, 
22 milhões e, no dia 15 de março, outras 15 milhões de dose. Fonte: 
(brasil61.com).

ao aumento na demanda por viagens nesta rota na temporada de verão 
no Brasil. Esta será a primeira vez que a icônica aeronave retornará à 
América do Sul desde a suspensão dos voos de passageiros devido à 
pandemia da COVID-19 em março de 2020. A Emirates retomou os voos 
de passageiros para São Paulo em agosto último com sua aeronave Boeing 
777-300ER. Os clientes poderão desfrutar da experiência incomparável 
na icônica aeronave, com suas cabines espaçosas e confortáveis e os 
produtos e serviços exclusivos e imperdíveis. Mais informações: (www.
emirates.com/flytoDubai). 

H - Conectividade Remota 
A TeamViewer, líder global em tecnologias de conectividade remota 
e uma das mais sólidas histórias de sucesso na indústria de software 
europeia, está comemorando 15 anos. Com sede na cidade de Göppin-
gen, na Alemanha, e instalações em todo o mundo, a TeamViewer é 
provedora de softwares que permitem conectar dispositivos de todos 
os tipos entre si e, assim, acessá-los para trabalhar remotamente. As 
soluções TeamViewer são inovadoras, baseadas em uma plataforma de 
conectividade global e infraestrutura tão poderosas quanto flexíveis. 
Até o momento, o TeamViewer já foi instalado mais de 2,5 bilhões de 
vezes em dispositivos em todo o mundo e a tecnologia conta com mais 
de 560 mil assinantes pagantes. Para uso privado, o software é gratuito 
(em www.teamviewer.com). 

I - NBA no Brasil
A National Basketball Association (NBA) e o Grupo Globo anunciaram 
a renovação do contrato entre as partes para transmissão de jogos e 
conteúdos para o mercado brasileiro. A parceria teve início em fevereiro 
de 2015 e o novo acordo passa a vigorar na próxima temporada (2020-
2021). O termo prevê a exibição de até cinco jogos por semana da tem-
porada regular - ao todo, cerca de 100 partidas na fase de classificação 
-, além da transmissão de partidas das séries de Playoffs e confrontos 
de finais de conferência pelos canais SporTV. A nova temporada começa 
com uma rodada dupla nesta terça-feira (22): Golden State Warriors x 
Broolyn Nets (21h/ horário de Brasília) e, na sequência, o clássico de 
Los Angeles entre Lakers, atuais campeões, e Angeles Clippers, direto 
do Staples Center.

J - Complexo Industrial 
Na última quinta-feira (17), foi realizada a cerimônia de lançamento 
da pedra fundamental do projeto de expansão do complexo industrial 
da Taurus em São Leopoldo (RS). Na primeira etapa a construção 
de 12.000 m² de área que abrigará um moderno complexo industrial, 
com o objetivo de aproximar fornecedores estratégicos, otimizando 
os processos e reduzindo custos de produção e logísticos. A fase de 
construção do novo complexo industrial gerará cerca de 300 empre-
gos e, quando pronto, irá empregar mais de 750 pessoas diretamente 
e 250 indiretamente. O projeto recebeu investimento de mais de R$ 
110 milhões, dos quais R$ 25 milhões em infraestrutura aportados 
pela Taurus e R$ 85 milhões pelos seus fornecedores que implantarão 
suas respectivas unidades na área construída. Saiba mais em: (https://
taurusarmas.com.br/).

Queda da lei que limitava 
a instalação de antenas: 
o que isso trará de bom?

Quanto as 
telecomunicações 
móveis mudaram em 
16 anos? A resposta é 
muito

Imaginem que, naquela 
época, praticamente 
não existiam os smart-

phones e todo o ecossiste-
ma de aplicativos e soluções 
que se desenvolveram a 
partir deles. O mercado se 
transformou profundamen-
te e, por isso, precisa ser re-
gulado de forma adequada, 
com leis que acompanhem 
essa nova realidade. 

Nesse sentido, a decisão 
da Primeira Turma do STF 
de anular a lei de 2004 da 
cidade de São Paulo que 
limitava a instalação de 
antenas de telefonia celular 
na cidade foi um acerto e 
deve ser comemorada. 

A referida lei, dava ao mu-
nicípio o poder de decisão 
sobre as instalações das 
chamadas ERBs (Estações 
Rádio Base), por meio de 
uma legislação anacrôni-
ca, que há muito não fazia 
sentido, prevendo, por 
exemplo, edificações para 
antenas, algo já desneces-
sário, uma vez que os equi-
pamentos modernos são de 
tamanho substancialmente 
menor, e podem facilmente 
ser instalados em topos de 
prédios, por exemplo. 

Além de apresentar di-
versas exigências bastante 
exacerbadas, como terre-
nos com habite-se, com 8 
metros de largura e a pelo 
menos 12 metros de dis-
tância da via pública para 
a instalação. Lidar com 
todas essas discrepâncias 
impedia as empresas do 
setor de Telecomunicações 
de explorar o serviço sem 
correr riscos, deixando-as 
muito desconfortáveis em 
fazer adaptações caras 
e cercadas de incerteza 
jurídica. 

Para entender, é só ima-
ginar que a operadora 

instalaria uma antena para 
aumentar/melhorar sua co-
bertura e, depois, poderia 
perder esse investimento 
por uma questão legal, que 
não condizia com a evolu-
ção do serviço. Sem res-
paldo legal, o investimento 
fica arriscado, e o foco das 
empresas, que deveria ser o 
de prestar o melhor serviço 
(e mais atual) possível, fica 
dividido com as questões 
jurídicas e arbitrárias. 

Em 2010, quando a Tel-
comp (Associação Brasilei-
ra das Prestadoras de Ser-
viços de Telecomunicações 
Competitivas) questionou a 
lei, operadoras chegaram a 
ser multadas em até R$ 100 
mil mensais por antena irre-
gular. A visão da associação 
é que a estratégia, no que 
diz respeito às Telecomu-
nicações, deve ser dese-
nhada em âmbito Federal, 
pela União. E quando um 
município cerceia o direito 
de uma empresa que tem 
uma concessão nacional de 
prestar um serviço, todos 
perdem. 

É impraticável para uma 
operadora de telefonia 
móvel, com presença na-
cional, ter que lidar com 
mais de 5 mil prefeituras e 
câmaras municipais e fazer 
adequações de acordo com 
as legislações de cada uma, 
que muitas vezes não são 
claras, modernas e objeti-
vas. Diante disso, é preciso 
afirmar que essa foi uma 
vitória para a sociedade, 
principalmente para quem 
mora em São Paulo. 

Agora, as operadoras 
estarão mais livres para 
investir em infraestrutura, 
algo essencial para a imple-
mentação do 5G. O futuro 
e a evolução do setor de 
telecomunicações, passam 
pela pacificação sobre os 
temas de infraestrutura. 
Esse foi um bom começo. 

(*) - É CEO da Megatelecom e 
Vice-presidente Executivo da 

Telcomp (Associação Brasileira 
das Prestadoras de Serviços de 

Telecomunicações Competitivas).

Carlos Eduardo Sedeh (*)

Diante da pandemia, a confiança vem melhorando 
mas de forma lenta e gradual. 

Mesmo com essa re-
cuperação, este foi 
o pior mês de de-

zembro da série histórica. 
O índice permaneceu abaixo 
do nível de satisfação (100 
pontos), o que vem aconte-
cendo desde abril de 2015 
(102,9 pontos). A série com 
ajuste sazonal apresentou 
crescimento mensal de 
1,2%, o quarto crescimento 
consecutivo e mais intenso 
do que o observado no mês 
anterior (+0,8%). 

Contudo, em relação a 
dezembro de 2019, houve 
retração de 25,1%, a nona re-
dução nesta base comparati-
va. “A confiança vem melho-
rando, mas de forma lenta, 
gradual, como não poderia 
deixar de ser diante do dra-
mático quadro econômico 
provocado pela pandemia. 
Nossa expectativa é de que, 
com a vacinação já planejada 
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A alta mostra que o comércio está conseguindo se reequilibrar 
após um ano de perdas.

Balanço da Associação Comercial de São Paulo mostra 
que as vendas do varejo nos primeiros quinze dias de 
dezembro tiveram alta de 0,4% em comparação com o 
mesmo período de 2019. O levantamento foi feito a partir 
dos dados da Boa Vista, que administra serviços de prote-
ção ao crédito. Para o economista da associação, Marcelo 
Solimeo, a alta mostra que o comércio está conseguindo 
se reequilibrar após um ano de perdas. 

“Os números mostram que apenas devemos zerar as 
perdas de dezembro comparadas com as do período 
similar do ano passado; não é um crescimento econô-
mico”, analisou. Na sua opinião, o varejo só voltará a ter 
fôlego para ter crescimento real em 2022. “Crescimento, 
mesmo, só acreditamos que vá ocorrer em 2022, se não 
houver pandemia por muito tempo em 2021”, ponderou. 
Neste fim de ano, segundo a associação, as vendas es-
tão tendo impulso do 13º salário e da última parcela do 
auxílio emergencial.

As medidas de distanciamento social para conter a 
pandemia do Coronavírus provocaram uma retração nas 
vendas do comércio que chegou a 54,9% em junho, mês 
com maior queda no ano. As perdas foram se reduzindo 
gradualmente com a flexibilização da quarentena. As-
sim, a redução das vendas em novembro ficou em 5%, 
na comparação com o mesmo mês de 2019. As vendas 
da primeira quinzena de dezembro significam uma alta 
de 41,2% em relação às duas primeiras semanas do mês 
anterior (ABr).
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Intenção de Consumo das 
Famílias é o maior desde maio
O ICF, apurado pela Confederação Nacional do Comércio (CNC), alcançou o patamar de 72,1 pontos 
em dezembro, o maior resultado desde maio de 2020, quando chegou a 81,7 pontos

mento no mês. Também foi 
registrado o maior percen-
tual, desde maio de 2020, 
de famílias com percepção 
positiva sobre o futuro do 
mercado de trabalho”, ana-
lisou a economista da CNC 
Catarina Carneiro.

Na avaliação por faixa 
de renda, as famílias com 
renda acima de dez salários 
mínimos revelaram nível de 
insatisfação de 82,6 pon-
tos, com aumento mensal 
de 1,4% e queda anual de 
26,2%. Para as famílias com 
renda abaixo de dez salários 
mínimos, o indicador atingiu 
70,1 pontos, representando 
insatisfação, já que o índice 
permaneceu abaixo dos 100 
pontos. No entanto, no mês 
houve avanço de 1,2% na 
confiança nessa faixa de ren-
da, enquanto na comparação 
anual aconteceu redução de 
24,8% (Gecom/CNC).

pelo governo, esse processo 
de retomada da confiança 
tenha continuidade, prova-
velmente se acelerando nos 
próximos meses”, avaliou 
o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros.

“Os resultados do ICF 
mostram que as famílias 

reforçaram sua confiança 
na recuperação econômica. 
Essa melhora nos indicado-
res de curto prazo já está in-
fluenciando as expectativas 
de longo prazo, tanto que 
a Perspectiva Profissional 
para o próximo semestre 
apresentou o maior cresci-

Varejo apresenta recuperação nas 
vendas de fim de ano

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

FATO RELEVANTE
O Banco BMG S.A. (B3: BMGB4) (“Bmg”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi consumada, 
nesta data, a operação de compra e venda de quotas da Raro Recrutamento em TI Ltda. (“Raro Labs”) detidas por 
determinadas pessoas físicas (“Vendedores”), adquiridas pela CBfácil Corretora de Seguros e Negócios Ltda. 
(“CBfácil”), sociedade controlada pelo Bmg (“Operação”). Com o fechamento da Operação, a CBfácil passou a ser 
titular de quotas representativas de 30% do capital social da Raro Labs e de uma opção de compra para aumentar sua 
participação para 75%, que pode ser exercida até o 3º aniversário do fechamento da Operação. O preço de aquisição 
total é de aproximadamente R$ 3,5 milhões e será pago pela CBfácil aos Vendedores em parcela única no dia 1º de 
fevereiro de 2021. A Operação já foi autorizada pelo Banco Central do Brasil. A Raro Labs é especializada no 
desenvolvimento e manutenção de softwares customizados e soluções inovadoras. A Operação trará inovações 
tecnológicas para o Bmg, permitindo uma aceleração no desenvolvimento dos projetos de transformação digital e 
novas oportunidades de negócio. No âmbito da Operação, a CBfácil e os Vendedores, com a interveniência e anuência 
da Raro Labs, também celebraram um acordo de sócios da Raro Labs.

São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Marco Antonio Antunes - Diretor Executivo Vice-Presidente e Relações com Investidores
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Grandes parcerias 
podem ser a chave de 
sucesso para as PMEs

Não é nenhuma 
novidade que as 
parcerias são a alma 
do negócio e se bem 
feitas, podem ser 
o caminho para o 
sucesso

É muito gratificante 
para uma empresa 
ver que outras mar-

cas acreditam no seu poten-
cial e ao mesmo tempo tem 
um olhar de igualdade. Isso é 
importante porque o mundo 
corporativo é um jogo de 
“ganha, ganha” e quando 
se tem ao lado pessoas que 
apostam na sua ideia o re-
sultado será ainda melhor. 

Diante deste cenário, 
temos visto grandes cor-
porações investindo em 
parcerias com startups 
para ampliar o leque de 
produtos e serviços que 
são oferecidos para o seu 
público-alvo, com o obje-
tivo de ganhar vantagem 
competitiva e proporcionar 
mais eficiência e agilidade 
nas atividades. Ao mesmo 
tempo que a digitalização 
dos negócios é acelerada 
por novas tecnologias, essa 
conexão auxilia as PMEs 
a ganhar cada vez mais 
espaço e notoriedade no 
mercado. 

Segundo a Brasscom 
(Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia 
da Informação e Comunica-
ção), até 2021 a transforma-
ção digital deve movimentar 
cerca de R$ 250 bilhões e as 
startups são as responsáveis 
para que esse cenário se 
concretize. 

Mas, além da parceria com 
outras empresas, é essen-
cial que as marcas enten-
dam que os colaboradores 
também são a peça-chave 
para o sucesso de qualquer 
negócio. 

São eles que mostram no 
dia a dia o brilho nos olhos, 
que vestem a camisa, acredi-
tam e ajudam no crescimen-
to da companhia. Muitos 
deles, estão no mercado 
de trabalho em busca de 

experiências e de organiza-
ções que estejam alinhadas 
com seus princípios, valores 
pessoais e sociais. Querem 
ter voz e serem tratados com 
igualdade pelas suas ideias, 
independente do cargo que 
ocupam. 

Muito do cenário descrito 
acima reflete o perfil do 
empreendedor que está por 
trás, aquele que consegue 
identificar o que cada profis-
sional tem a oferecer para o 
mercado. No meu caso, não 
foi diferente e tenho diver-
sos cases de colaboradores 
que se surpreendem pela 
minha postura em parar 
o que estou fazendo para 
ouvir a ideia do próximo, 
não importa quem seja. 

Diante de todos esses anos 
empreendendo, aprendi 
que a gestão descentraliza-
da pode ser uma proposta 
de sucesso de uma empresa 
e que permite cada vez mais 
que pessoas com as mesmas 
ideias que as nossas façam 
parte da equipe. Se somos 
hoje referência de merca-
do, o mérito todo está na 
parceria que fizemos com 
cada membro, com cada de-
partamento que criamos e 
clientes que conquistamos. 

Por fim, reforço que reunir 
um time qualificado - seja 
ele de investidores, for-
necedores, equipe, entre 
outros - é extremamente 
essencial para que o negócio 
prospere. Independente 
do tipo de parceria feita, 
o que os empreendedores 
precisam entender é que 
sozinho ninguém chegará a 
lugar nenhum. Se me cabe 
dar um conselho, olhe de 
outra forma as pessoas que 
estão ao seu redor, priorize 
aqueles que fazem questão 
do seu produto ou serviço 
e nunca menospreze um 
cliente. 

Tenho certeza que você 
colherá bons frutos se sou-
ber unificar todas as pontas 
e ter consigo os melhores 
parceiros. 

(*) - É CEO do market4u, 
maior rede de mercado autônomo 

e inteligente do Brasil.

Eduardo Córdova (*)
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JEAN PHILIPPE JEAN, profissão: armador, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Haiti, data-nascimento: 05/01/1990, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Jean Wesner Jean e de Viergemene Leon. A convivente: CHRISLENE DU-
CASSE, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 
15/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Yfotaine Ducasse e de 
Thermilia Douze.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: GABRIEL SUN CHANG, nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia 
(27/06/1991), profissão importador, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Suk Ho Chang e de Myung Hee Chang Lim. A pre-
tendente: FABIANA SERA KIM, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia (12/06/1989), 
profissão fisioterapeuta, estado civil solteira, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Dae Duk Kim e de Eun Kyong Chung.

O pretendente: ELIABE PEREIRA SANTOS, nascido em Itororó -BA (registrado no Oficial 
de Registro Civil das Pessoas Naturais de Itapetinga - Distrito Bandeira do Colônia - BA), 
no dia (29/04/1989), profissão frentista, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Pereira Santos e de Noélia Pereira dos Reis. A 
pretendente: TAILANE PEREIRA BARBOSA, nascida em Pirai do Norte - BA (registrada 
no Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Itororó - BA), no dia (06/10/1995), 
profissão do lar, estado civil solteira, esidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Wilson de Jesus Barbosa e de Rosimeire Pereira da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: SANDRO VINICIUS PEREIRA CARDOSO LUCCI, profissão: estudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
17/08/2001, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sandro Rogerio 
Lucci e de Patricia Pereira Cardoso. A pretendente: ISABELA DE SOUZA, profissão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-
nascimento: 25/12/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Osvaldo de Souza Neto e de Silene Aparecida Preto de Souza.

O pretendente: WILIAM DA SILVA SENA, profissão: desempregado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Francisco Morato, SP, data-nascimento: 08/08/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carisvaldo dos Santos Sena e de 
Lidiane Francisca da Silva. A pretendente: NAYARA CAROLINE TINELLO DE MELLO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Franco da Rocha, SP, data-
nascimento: 25/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Eduardo Ferreira de Mello e de Sheila Roberta Tinello.

O pretendente: DOUGLAS MOREIRA DOS SANTOS, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
05/12/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos 
Moreira dos Santos e de Elania Aparecida Moreira dos Santos. A pretendente: DANIELA 
ANDRÉ DE LACERDA, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Indianópolis, SP, data-nascimento: 05/09/1985, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Bispo de Lacerda e de Solange André de Lacerda.

O pretendente: JOSÉ WILLAMS PEREIRA DA SILVA, profissão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Traipu, AL, data-nascimento: 11/08/1981, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alfredo Pereira da Silva e de Maria de Lourdes da 
Silva. A pretendente: MARIA GRAZIELA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, profissão: auxiliar 
de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: em Aracaju, SE, data-nascimento: 
09/01/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco 
dos Santos e de Maria Izabel da Conceição Santos.

O pretendente: DOMINYKAS TAMASAUSKAS, profissão: associado de realização 
da ama, estado civil: solteiro, naturalidade: em Kaunas, Lituânia, data-nascimento: 
25/10/1997, residente e domiciliado em Londres, filho de Nerijus Tamasauskas e de Ausra 
Tamasauskiene. A pretendente: ANDRESSA SILVA FERREIRA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 28/04/1999, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Trazibulo José Ferreira e de 
Marinez Rosa da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, profissão: lavrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Rio de Contas, BA, data-nascimento: 08/09/2004, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos dos Santos e de Rosemara 
Souza Santos. A pretendente: ELEDIANE ROSA DE SOUZA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 28/03/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Basilio de Souza e de Lidia Rosa Castão Souza.

O pretendente: WANDERLEY BENITES MARTINS, profissão: cobrador de ônibus, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 27/04/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Braz Martins e 
de Emilia Maria Salla Benites Martins. A pretendente: PÂMELA MARTINES DA SILVA, 
profissão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, 
data-nascimento: 28/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Gilberto Pereira da Silva e de Arlete Martines da Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA ROSA, profissão: moto-
rista, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Aclimação, SP, data-nascimento: 
20/05/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Eduardo 
de Oliveira Rosa e de Marcia Ventura Marques. A pretendente: CAROLINE BORGES 
MOLINA, profissão: chefe de área, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 07/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Antonio Molina e de Maria de Fatima Borges da Silva.

O pretendente: FLÁVIO JOAQUIM DE OLIVEIRA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: no Povoado de Peixe, Distrito de São José do Jacuíbe, Jacobina, BA, 
data-nascimento: 23/05/1969, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Vitalmiro Joaquim de Oliveira e de Elielza Honória de Jesus. A pretendente: ADNA DA 
SILVA SANTOS, profissão: monitora escolar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Madalena, SP, data-nascimento: 26/03/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Rosa dos Santos e de Izabel da Silva Santos.

O pretendente: DANIEL DA SILVA FRANCO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 16/05/1980, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Oscar Pereira Franco e de Eurides Gomes da 
Silva Franco. A pretendente: DAIANE LOPES MIRANDA, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 18/08/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Moacir Lopes Miranda e de Teresa 
Aparecida Leite.

O pretendente: WELLINGTON ANDRADE SOUZA, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 23/08/1971, residente e 
domiciliado em Artur Nogueira, SP, filho de Jovenito Pereira Souza e de Diomira Souza 
Andrade. A pretendente: SIDNEIA MACEDO DOS SANTOS, profissão: doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 18/10/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osias Silva Santos e de 
Cidalia Silva dos Santos.

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

Jornal Empresas & Negócios
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por não tem um históri-
co muito bom quando o 
assunto é sucessão. Ge-
ralmente, os processos 
sobrevivem até a segunda 
geração. Mas essa questão 
tem solução? O especialis-
ta Marcelo Arone ensina 
três passos básicos para 
quem está passando por 
essa situação.

Segundo Marcelo, head 
hunter e especialista em 
recolocação executiva, o 
Brasil não tem o melhor ce-
nário para sucessão. Entre-
tanto, essa realidade pode 
ser modificada se olharmos 
para o futuro das empresas 
de forma mais profissional 
e menos provinciana: “o 
jovem de hoje sabe o que 
quer, e nem sempre é o 
que a família espera dele”, 
explica.

Marcelo afirma que “as 
empresas que passam 
por um plano de sucessão 
sobrevivem até a segunda 
geração”. É um período 
curto, especialmente quan-

Processos de sucessão no Brasil têm solução?
 1) Conhecer seus pos-

síveis sucessores, se-
jam filhos, sobrinhos, 
netos, entender se 
eles querem fazer 
parte da empresa;

 2) Realizar um diagnós-
tico para entender 
quais são as habilida-
des de cada herdeiro;

 3) Preparar e capacitar 
esse profissional, caso 
ele deseje mesmo 
continuar o negócio.

A questão é: “não é 
porque é da família que o 
talento ‘está no sangue’. 
É preciso conscientizá-la 
sobre suas habilidades e é 
preciso que ela entenda que 
não é uma brincadeira, ou 
mesmo um estágio, é um 
caminho a ser escolhido, 
de fato, e há muito em 
jogo, do nome da família 
às, muitas vezes, centenas 
de pessoas que dependem 
da companhia para sobre-
viver”, finaliza -  Fonte e 
mais informações: (https://
optme.com.br/).

do estamos falando sobre 
as expectativas paternas: 
“muitos pais sonham que 
seus filhos levem adiante 
as empresas que eles cons-
truíram. Infelizmente, essa 
não é bem a realidade que 
vivemos hoje”.

Entre os principais se-
paradores entre sonho e 
realidade estão a falta de 
preparo das novas gerações 
e as diferenças de vocação 
com o advento das novas 
tecnologias. “Talvez hoje, 
tenhamos uma capacidade 
maior de abraçar diferen-
ças. Mas, até algum tempo 

atrás, pais analógicos e filhos 
tecnológicos enfrentaram 
muitas dificuldades para 
conciliar suas posições nas 
empresas”.

O headhunter lembra que 
“as gerações dos nossos pais 
e dos nossos avós tinham o 
dever de assumir a empre-
sa ou o negócio da família, 
mas essa não é a realidade 
de hoje. Os jovens querem 
assumir o comando de seus 
futuros, que nem sempre 
serão dentro do seio fami-
liar”. Marcelo dá algumas 
dicas para um processo de 
sucessão bem feito:

O jovem de hoje sabe o que quer, 
e nem sempre é o que a família espera dele.

Por ser a melhor época comercial do 
ano, é necessário que o empreendedor 
tenha em mãos as dicas que podem fa-
cilitar as vendas virtuais. E, para trazer 
visibilidade para seu e-commerce, é 
importante pensar nas estratégias que 
podem impulsionar a sua loja virtual. 

Para isso, é fundamental pensar no 
consumidor e analisar possibilidades que 
possam satisfazê-lo e induzi-lo a realizar 
compras na sua plataforma. Thiago Ma-
zeto, diretor de comercial e marketing 
na Tray, unidade de e-commerce da 
Locaweb, traz algumas dessas dicas que 
podem te ajudar a alavancar as vendas 
durante o final do ano, confira: 
 1) Mantenha contato com os 

clientes já fidelizados: Uma das 
melhores formas de vender mais é 
vender para quem já é seu cliente 
e já te conhece. Ter os dados do 
cliente pode ser decisivo para con-
seguir atrair seu público. Por isso, a 
coleta de e-mails dos visitantes da 
sua própria plataforma é essencial. 
Assim, mantenha contato com eles 
e apresente as novidades para o 
Natal. “Para aumentar o incentivo 
em preencher os dados, você pode 
disponibilizar descontos ou frete 
grátis após o cadastro do e-mail, 
por exemplo”, acrescenta Mazeto. 

 2) Lembre-se: E-commerce e redes 
sociais andam juntos: Hoje, com o 
avanço da tecnologia, é muito pro-
vável que seu consumidor irá checar 
as redes sociais do seu e-commerce 
antes de fazer a compra, por isso, é 
importante ter mídias atualizadas e 
com conteúdo, assim, o cliente se 

É fundamental pensar no consumidor e analisar possibilidades que possam satisfazê-lo 
e induzi-lo a realizar compras na sua plataforma.
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Cinco dicas de como alavancar o 
seu e-commerce durante o Natal
Saber como se aproximar do seu cliente é um passo importante para ter bons resultados durante o Natal

sentirá mais seguro em finalizar o 
negócio. Além disso, pelas redes 
sociais, você poderá convidá-lo a 
conhecer determinado produto 
que pode ser um ótimo presente 
de Natal, por exemplo. 

 3) Bom atendimento sempre traz 
bons resultados: Mesmo sendo 
uma época de correria nas vendas, 
é importante garantir ótima experi-
ência de atendimento, qualidade e 
praticidade para o cliente. Ofereça 
bons produtos, respostas rápidas 
e e-mails de acompanhamento da 
venda, com isso, esse cliente se 
sentirá confortável e acolhido e as 
chances de fidelização são maiores. 
Se for possível, ofereça brindes ou 
descontos. 

  “Se houver uma primeira aderência 
na plataforma, ficará mais fácil de 
traçar o perfil desse comprador e 
oferecer produtos do interesse dele. 

Um e-commerce que se mantém em 
pé precisa focar em vender mais de 
uma vez para o mesmo cliente. Pois, 
ele conhece como funciona sua loja, 
seu atendimento e, principalmente, 
a qualidade do seu produto”, men-
ciona Mazeto. 

 4) Formas de pagamento: Pense em 
possibilidades de ajudar seu cliente 
na hora de pagar e não se esqueça 
de garantir segurança para ele. 

 5) Promoções: Todos gostam de pro-
moções quando vão fazer compras 
e nessa época do ano é melhor ain-
da, já que, normalmente, o cliente 
compra diversos presentes, por 
exemplo. Pense em promoções e 
combos que você pode oferecer 
dentro da sua plataforma de e-
commerce. Além disso, ofereça 
kits prontos com embalagem para 
presente. Fonte e mais informações: 
(www.tray.com.br). 

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confiança, ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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Quais os impactos da 
LGPD no e-commerce?

Devido à pandemia 
do Coronavírus, 
muitos lojistas se 
viram obrigados 
a migrar suas 
operações para o 
e-commerce a fim de 
continuar vendendo 
e se mantendo no 
mercado

Fruto da mudança 
de comportamento 
de compra do con-

sumidor, vimos crescer a 
demanda por produtos e 
serviços online, principal-
mente nas categorias antes 
preferencialmente consu-
midas em lojas físicas, tais 
como alimentos e remé-
dios. De acordo com re-
cente pesquisa do BigData 
Corp. em conjunto com 
a PayPal Brasil, existem 
atualmente 1,3 milhões 
de sites de e-commerce 
mapeados, sendo a maior 
concentração no Sudeste 
do Brasil, com aproxima-
damente 72,08%. 

Outros dados desta pu-
blicação mostram que 
conveniência, segurança 
e acessibilidade são itens 
fundamentais, depois da 
tecnologia, para atender 
à crescente demanda do 
mercado. Em meio a esse 
cenário de vírus e cresci-
mento, entra em vigor a 
Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), que define 
como as empresas brasi-
leiras, públicas e privadas, 
devem tratar os dados pes-
soais, forçando-as à ade-
quarem seus processos de 
acordo com os princípios 
da Lei. Com elas vieram os 
impactos para o comércio 
eletrônico. 

Toda vez que um clien-
te realiza uma compra 
online, diversos dados 
pessoais são coletados, tais 
como nome, CPF, telefone, 
e-mail e endereço, entre 
outros. Essa modalidade 
de vendas envolve tanto 
a captura dos dados de 
venda e entrega de um 
produto ou serviço, quan-
to o acompanhamento do 
comportamento do clien-
te para definir perfis de 
compra e realizar ações de 
marketing de forma mais 
assertiva e personalizada. 

Também é comum a im-
plementação de mecanis-
mos de acompanhamento 

da jornada desse usuário, 
afinal, quem nunca passou 
pela experiência de pes-
quisar determinado produ-
to num site e ele começar a 
aparecer insistentemente 
em diversos outros? Aí a 
importância de revisar a 
política de privacidade e de 
cookies e, segundo a Lei, 
ser transparente quanto ao 
uso e compartilhamento 
dos dados pessoais, bem 
como suas finalidades. 

Caso a empresa tra-
balhe com parceiros e 
fornecedores e necessite 
compartilhar os dados 
pessoais, é essencial que 
eles também estejam ade-
quados à LGPD, pois nos 
casos de vazamento ou não 
cumprimento da Lei, os 
terceiros também podem 
ser responsabilizados e 
penalizados. 

A LGPD concede diver-
sos direitos aos titulares 
de dados e as empresas 
devem implementar canais 
específicos para o atendi-
mento às solicitações dos 
seus clientes, além de um 
canal direto com o DPO 
(Data Protection Officer, 
ou encarregado de dados). 
Para isso, é preciso ter 
profissionais treinados e 
capacitados nos setores de 
Serviço de Atendimento ao 
Consumidor e Ouvidoria, 
por exemplo, a fim de aten-
der e orientar as questões 
referentes à LGPD. 

Apesar das eventuais di-
ficuldades de adequação, 
a Lei traz inúmeros be-
nefícios nas duas pontas. 
Os consumidores passam 
a ter o poder de decisão 
sobre o uso de seus dados, 
acarretando em trans-
parência nas transações 
comerciais, enquanto as 
empresas, ao implemen-
tarem os requisitos da 
LGPD e informarem as 
finalidades de uso dos 
dados, passam a adotar 
medidas de atendimento 
às solicitações de prote-
ção e a assegurar seus 
ambientes, mantendo-os 
íntegros e prevenidos 
contra possíveis ataques 
externos, o que aumen-
tam sua confiabilidade e 
melhoram sua imagem no 
mercado. 

(*) - É Consultora Sênior da área 
de Privacidade na ICTS Protiviti, 

empresa especializada em soluções 
para gestão de riscos, compliance, 

auditoria interna e investigação.

Juliana Bezerra (*)
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Expedido nos autos da Ação de Usucapião, Processo Nº 
1010957-49.2014.8.26.0100 (Usuc.227). O Doutor Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho, MM. 
Juiz de Direito da 1ªVara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SP, do Esta 
do de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Rodrigo Rodrigues Ferreira, Ubirajara Keutene 
djian e s/m Edda Milani Keutenedjian, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessa 
dos, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Eurico Fernandes 
de Oliveira e Irlã Maria de Oliveira ajuizou(ram) ação de Usucapião, visando a declaração de 
domínio do imóvel localizado na Rua Firmiano Cardoso, 201, Chácara Cruzeiro do Sul, Cangaíba, 
com área de 159,15 m², contribuinte nº 060.255.0208-0, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. 

Mudança importante é o eSocial Simplificado, que entrará em 
operação a partir do dia 10/05/2021.

Recentemente, foi dis-
ponibilizada a ferra-
menta eSocial Down-

load, que possibilita baixar, 
no formato XML, os eventos 
que foram transmitidos pe-
los empregadores ao sistema 
do governo, como explica a 
contadora Angela Andrade 
Dantas Mendonça, conse-
lheira do Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). 

“Essa ferramenta permite 
que o empregador possa fa-
zer a solicitação de todos os 
arquivos XML já enviados ao 
eSocial. Assim, eles são dis-
ponibilizados para download 
do mesmo jeito que foram 
enviados, ou seja, no formato 
XML de envio e retorno”. 
De acordo com a contadora, 
essa nova funcionalidade 
é ideal para quem precisa 
recuperar os arquivos para 
troca de software ou em caso 
de perda das informações, 
principalmente dos recibos 
de entrega. 

O eSocial Download está 
disponível no acesso web do 
Sistema (WEB Geral) para 
pessoas físicas e jurídicas. 
Em 2021, o governo vai 
lançar mais uma série de 
ajustes e melhorias no eSo-
cial. Entre as novidades está 
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O momento é de melhorar a estrutura e a comunicação em sites 
e outras plataformas virtuais.

Tudo que acontece na economia, na política, na sociedade 
e no meio ambiente afeta a performance do varejo. E a 
pandemia, por englobar todas essas esferas, está provo-
cando grandes mudanças nos canais de venda e exigindo 
reflexões profundas dos gestores e lojistas. Falar do futuro 
é falar do que está caindo no gosto de um consumidor que 
vem enfrentando todos os desafios trazidos pela Covid-19. 

É ele quem, no final, decide o que se mantém e o que 
é deixado de lado em termos de produtos e de marcas. 
Podemos resumir as novas tendências do varejo em ex-
periência, conveniência e mensuração. Wanda Matos, a 
mais nova integrante da equipe Oficina da Estratégia*, 
traz alguns importantes insights para o próximo ano.
	 •	Loja física e virtual funcionam em total si-

nergia - O consumidor ampliou a compra no canal 
online. O momento é de melhorar a estrutura e a 
comunicação em sites e outras plataformas virtuais 
sem se descuidar do ambiente físico, que adquire 
outros papéis: o de encantar, de proporcionar ex-
periências e de fidelizar.

	 •	A internet das coisas (IdC ou IoT) ganha ainda 
mais relevância - Suas ferramentas tornam-se essen-
ciais para mapear o comportamento do consumidor 
nas visitas à loja e fundamentar estratégias de venda 
mais conectadas às atuais necessidades do cliente.

	 •	Lojas físicas merecem uma atenção especial - Elas 
serão, cada vez mais, espaços de relacionamento e não 
mais um destino obrigatório para se adquirir algum 
produto ou serviço. A visita à loja será a opção para 
quem quiser buscar novidades, ampliar conhecimento, 
testar produtos e até mesmo se socializar, encontrar 
pessoas. Investir nela significa expandir a experiência 
do cliente em relação à marca. 

	 •	Economizar tempo é uma questão relevante - A 
pandemia, apesar de seus grandes desafios, veio pro-
por uma nova relação com o tempo. O consumidor 
percebeu que é possível e desejável conviver mais 
com a família e ficar mais em casa e todas as ações 
que contribuam para manter essa nova realidade vão 
contar pontos para empresas e lojas. 
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Empresas devem se preparar 
para as novidades do eSocial

O eSocial Download está disponível no acesso web do Sistema (WEB Geral) para pessoas físicas e jurídicas

programar com antecedên-
cia. “Não há previsão de 
prorrogação dessas datas. E, 
além do cronograma já divul-
gado, ainda terá a inserção 
do FGTS Digital em substi-
tuição ao SEFIP (Sistema 
Empresa de Recolhimento 
do FGTS e Informações à 
Previdência Social). Isso 
deve ocorrer no início do 
segundo semestre de 2021”, 
observa.

Os empregadores, portan-
to, devem se organizar para 
utilizar o eSocial Simplifica-
do a partir de maio. “Até lá é o 
tempo dos softwares de folha 
de pagamento se adequarem 
ao novo layout simplificado 
S-1.0”, explica a contadora. 
Para ela, é importante que os 
empregadores e escritórios 
contábeis já busquem o en-
tendimento das mudanças, 
partindo da leitura e estudo 
do novo Manual de Orienta-
ções do eSocial.

“Creio que a grande maio-
ria das empresas já está 
habituada ao eSocial, inclu-
sive querendo entrar logo 
com as demais fases. Mas 
é fundamental se preparar 
para as alterações previs-
tas”, sugere. Fonte: (www.
apexagencia.com.br).

uma versão web do sistema 
voltada para as micro e pe-
quenas empresas. O objetivo 
dessa nova versão é permitir 
que empresas com até 50 
funcionários enviem dados 
trabalhistas ao governo de 
forma simplificada, reduzin-
do a burocracia.

No momento, Angela diz 
que há uma cobrança gran-
de em relação à entrada da 
DCTFWeb (Declaração de 
Débitos e Créditos Tribu-
tários Federais Previdenci-
ários e de Outras Entidades 
e Fundos) para todo o grupo 
2, já que ainda faltam as 
empresas que faturaram 

abaixo de R$4,8 milhões 
em 2017. A DCTFWeb é 
uma obrigação acessória 
que facilita a declaração 
de contribuições e tributos 
para a Receita. A novidade 
é que os DARFs referentes 
à DCTFWeb poderão ser pa-
gos pelo PIX, novo sistema 
de pagamentos criado pelo 
Banco Central.

Outra mudança importan-
te é o eSocial Simplificado, 
que entrará em operação a 
partir do dia 10/05/2021. De 
acordo com a conselheira do 
CFC, o calendário vigente 
deverá ser cumprido, por 
isso as empresas devem se 

Expectativas e tendências para o 
futuro do varejo

  Em outras palavras, proporcionar agilidade de aten-
dimento e conforto nas visitas aos pontos de vendas 
e melhores informações e atendimento também nos 
ambientes virtuais são algumas das medidas impor-
tantes para garantir uma relação positiva e duradoura 
entre marca e cliente.

	 •	Análises de comportamento precisam ser inten-
sificadas - Medir o fluxo de clientes em todos os am-
bientes – virtual e presencial –, entender a percepção 
de valor dos serviços, acompanhar as mudanças do 
comportamento dos clientes ao longo da sua jornada. 
Esses trabalhos devem ser iniciados o mais rápido 
possível e se estabelecer de uma maneira contínua 
para quem pretende se manter em alta no mercado. 

A combinação de ferramentas tecnológicas e de técnicas 
de pesquisa qualitativas e quantitativas pode ajudar o varejo 
a identificar as dores e as necessidades de seus clientes. 
O que, por sua vez, vai facilitar o melhor posicionamento 
da marca, o entendimento de qual é o portfólio de pro-
dutos e serviços mais adequado e o desenvolvimento de 
estratégias multicanais (omnichannel) mais eficientes.

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

Éber Feltrim (*)

A gestão financeira é um dos 
principais fatores de importância 
em um negócio. 

Pense principalmente nesses 
dois caminhos: a administração 
de recursos positivos, com lucros 
e boas reservas ou a de recursos 
negativos, que são endividamentos 
e falta de fundos. Mas não saber a 
situação atual do negócio é algo 
comum, muitos gestores não sabem 
se operam no azul ou no vermelho, 
o que é uma grande deficiência da 
gestão financeira.

O primeiro passo para ter um caso 
positivo de administração é que o 
dinheiro sobre ao fim do mês. Mas 
como fazer para isso acontecer? 
Uma boa alternativa é a diversi-
ficação de serviços e produtos 

oferecidos pelo estabelecimento. 
Isso porque esse é um excelente 
caminho para aumentar os lucros 
de um negócio, sem colocar todos 
os ovos na mesma cesta. 

Outro ponto importante é investir 
com sabedoria e pensar em letras 
de câmbio, CDB e títulos públicos, 
que trazem possibilidade de fazer 
o dinheiro render mais. Gastar os 
rendimentos também deve ser algo 
feito com qualidade e atualmente 
existem plataformas que podem 
ajudar com isso. No entanto, quando 
existe a falta de recursos, também 
existem soluções que podem ser 
aplicadas, mas a primeira coisa a 
ser feita é identificar onde estão os 
erros e o que causa esse problema. 

Portanto, faça uma lista de quais 
são as contas fixas, dívidas e tudo 
o que fez a empresa chegar a uma 

situação de prejuízo. Com isso em 
mãos, é possível pensar em estraté-
gias para que os pagamentos sejam 
efetuados de uma maneira mais 
inteligente, até mesmo com juros 
menores. É claro que apenas isso 
não é o suficiente para fazer com 
que o cenário seja revertido, mas 
ajuda bastante. 

O próximo passo é saber quais são 
os erros cometidos que dificultam 
o crescimento financeiro. Entre 
eles, está a simples atitude de não 
enriquecer, pois ganhar dinheiro 
também é resultado de atitudes, 
lembrando também que ser rico 
se trata de ser feliz, honrar com os 
compromissos e não ter nenhum 
ruído de imagem causado pela 
situação financeira.

Outra condição que faz gestores 
perder dinheiro é negligenciar as 

negociações, seja ao não analisar 
os preços dos concorrentes no 
mercado ou mesmo durante o fecha-
mento com clientes. A percepção 
financeira também é um dos erros 
constantes, especialmente quando 
relacionados às despesas ocultas. 

Por exemplo, ao adquirir um 
carro e parcelar o valor dele, é 
preciso calcular nessas parcelas 
a desvalorização do automóvel, a 
manutenção, desgaste etc. É o caso 
também de pagar os valores míni-
mos de um cartão de crédito, que 
resultam em juros. Ter um objetivo 
definido é fundamental. Dito isto, 
é ideal ter em mente que primeiro 
é necessário fazer o que deve ser 
feito e apenas depois de concluir 
isso fazer o que quer. 

Lembrando que esse primeiro 
ponto pode levar anos para acon-

tecer. Outro grande inimigo das 
finanças positivas pode ser você 
mesmo, ao não realizar um balanço 
do que é importante no momento 
de gastar, como priorizar compras 
ao invés de dívidas. 

Não é necessário se privar de 
nada, mas procure estocar dinheiro 
ao invés de coisas. 

Especialmente em clínicas, uma 
vez que muitas vezes ocorre que 
os itens podem ser comprados em 
maior quantidade do que o necessá-
rio, chegando até mesmo a vencer. 
Observe o fluxo de caixa com mais 
atenção e tenha cuidado com gastos 
desnecessários que podem estar 
impedindo que a sua empresa lucre.

 
(*) - Especialista em gestão de negócios para 

a área da saúde, fundou a SIS Consultoria, 
especializada em desenvolvimento e gestão de 

clínicas (https://www.sisconsultoria.net/).

A importância da gestão financeira para um negócio e como se manter no azul
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 22 de dezembro de 20206

Fernando Brolo (*)

Com o home office e a necessidade de se garantir 
uma estrutura organizacional em plena funciona-
lidade, apesar das adversidades, a digitalização 

de processos serviu como uma espécie de contenção aos 
problemas ocasionados por uma situação que fugiu do 
escopo das organizações. As novas regras estabelecidas 
pelo Coronavírus exigiram um alto nível de adaptabili-
dade por parte do empresariado.

 
Hoje, com a recuperação do setor empresarial, a 

inovação ainda é uma resposta a ser considerada pelas 
figuras de liderança. Nesse sentido, é importante ir 
além e apostar em uma abordagem diferenciada sobre 
soluções de automação, isto é, interpretar os benefícios 
extraídos dessas ferramentas de modo que os mesmos 
possam provocar efeitos positivos no cotidiano operacio-
nal e na própria concepção do planejamento estratégico.

 
Como você enxerga a transformação digital? - 

Antes de partirmos para os ganhos operacionais ligados 
à tecnologia, devemos nos atentar à compreensão do 
que a transformação digital realmente significa para uma 
empresa. Não se trata de automatizar procedimentos e 
retirar o protagonismo das pessoas sobre etapas cruciais 
para o andamento do negócio. 

Uma organização madura, que saiba aproveitar as 
contribuições de plataformas inovadoras, deve possuir 
em sua governança uma noção básica de que o avanço 
tecnológico chegou para conciliar operações e redire-
cionar o material humano. 

Na prática, com a máquina encarregada de condu-
zir tarefas padronizadas e que levam o profissional à 
exaustão, sem exigir uma capacidade estratégia exclu-

Se olharmos para o período de pandemia e distanciamento social sob a ótica das empresas que tiveram de remodelar 
processos e se adequar a uma nova realidade, não seria nenhum exagero afirmar que a presença 

da tecnologia cumpriu uma função essencial nesse contexto. 

Pexels

O resultado é a criação de uma cultura interna que 
valorize o engajamento das equipes e por consequência 
favoreça à produtividade de todos os envolvidos.

 
ERP simboliza mudança e deve ser melhor apro-

veitado - A adoção de um software de gerenciamento 
de processos representa uma grande oportunidade para 
que as empresas entrem de vez na era digital e conso-
lidem um posicionamento de destaque no mercado. No 
entanto, existem meios de se sustentar uma gestão e 
o suporte de tecnologias instaladas com mais precisão 
e qualidade. 

Os serviços de AMS (Application Management Servi-
ces) são exemplos plausíveis de se detectar problemas 
prejudiciais para a eficácia do sistema escolhido, indican-
do as melhores formas de se solucionar as demandas com 
rapidez e assertividade. Nos últimos anos, evidenciou-se 
uma tendência crescente da terceirização de operações 
como as voltadas para a manutenção do ERP. 

Não por acaso, afinal, trata-se de uma movimentação 
bem-vinda em termos de redução de custos e seguran-
ça contra erros nas aplicações. O outsourcing assume 
o controle desse braço operacional e proporciona ao 
contratante uma base de conhecimento muito mais 
abrangente, totalmente alinhada com o momento atual.

 
Flexibilidade é palavra-chave de um futuro 

promissor - Entre as lições herdadas de um período 
atípico e completamente desafiador para as empresas 
nacionais, sem dúvidas, a importância de se modificar um 
modelo de planejamento estratégico saturado ao longo 
do tempo expôs a fragilidade de diversas organizações. 

Depositar todas as expectativas em uma gestão estática 
e pouco preparada para enfrentar demandas externas 
simplesmente não condiz com o status de um mercado 
exigente e um público consumidor por dentro do que 
há de inovador e diferente. A transformação digital é 
um convite à mudança, mas não se limita à digitalização 
de processos. 

Com a interpretação analítica de referências técnicas 
produzidas pela máquina, somada à tomada de decisões 
respaldadas pela inteligência de dados, a margem para 
falhas de projeção quanto ao caminho a se tomar em 
relação à ocorrência de fatores externos será muito me-
nor. Logo, torna-se possível fundamentar uma estratégia 
flexível e capaz de preservar a integridade do negócio.

 
Por fim, respondendo à pergunta que intitula esse 

artigo, a tecnologia pode, de fato, potencializar o al-
cance produtivo e operacional das empresas, mesmo 
em meio à adversidade. O diferencial se encontra no 
modo em que determinada organização absorve o im-
pacto tecnológico. 

Seguindo os preceitos trabalhados no texto, o gestor 
terá à sua disposição todos os artifícios necessários para 
aproveitar a transformação digital em sua totalidade.

 
(*) - É Sales Partner na logithink. Com mais de 10 anos de atuação em canais 

TOTVS, possui vasta experiência na área comercial e de operações, tendo pas-
sado,  por diversas áreas de negócios, como Gestor Comercial, Executivo de 

Contas e Vendas, de Operações e de TI (https://www.logithink.it/).

siva da mente humana, os colaboradores terão tempo 
e disponibilidade para transformar essa perspectiva e 
explorar suas maiores aptidões no dia a dia empresarial. 
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

A Dataprev informou, ao Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC), 
que, até o próximo dia 31, será 
possível fazer a alteração da receita 
bruta informada pelas empresas 
no Empregador Web referente ao 
ano-calendário 2019. A plataforma 
não oferecia a opção de modificação 

desse dado. Ao tomar conhecimen-
to da dificuldade enfrentada por 
alguns empresários, o CFC entrou 
em contato com a equipe gestora 
do Empregador Web e solicitou os 
ajustes.

O Conselho alerta que a correção 
é voltada somente para aqueles 

que transmitiram essa informação 
de modo errôneo anteriormente. 
Além disso, essa operação poderá 
ser realizada apenas uma vez pelo 
interessado. As modificações são 
voltadas para corrigir a indicação de 
faturamentos com valores maiores 
ou menores que R$ 4,8 milhões. 

Essas alterações podem gerar a 
devolução dos valores já pagos do 
Benefício Emergencial (BEm) ou 
podem originar uma parcela com-
plementar dos acordos realizados 
pela empresa matriz e suas filiais. 
O CFC faz parte do Grupo de Tra-
balho do Empregador Web, no qual 

são discutidos o funcionamento 
da plataforma. Nesses encontros, 
o Conselho também transmite as 
demandas que são repassadas pela 
classe contábil e pelos empresá-
rios, buscando apoiar e melhorar 
o trabalho desses grupos (www.
cfc.org.br).

Augusto Rocha (*) 

Diante desse cenário, o 
e-commerce é a me-
lhor solução para as 

empresas conquistarem re-
sultados positivos no final do 
ano. Uma pesquisa realizada 
pela Visa revelou que 54% 
dos brasileiros entrevistados 
devem realizar a maioria das 
compras de final de ano no 
e-commerce. Embora esses 
números sejam animadores, 
a concorrência no ambiente 
virtual também é grande. 

Portanto, para se destacar 
no comércio online, é im-
portante investir em tecno-
logia e em estratégias mais 
eficazes para potencializar 
as vendas. As pessoas irão 
procurar por produtos e pre-
sentes que atendam suas ne-
cessidades e não comprarão 
apenas por impulso. Nesse 
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Vendas de Natal: o marketing ideal 
para o público correto

O movimento nas lojas físicas deve diminuir devido às restrições por conta da pandemia e pela crise econômica

acessada por cerca de 
105 milhões de pessoas 
por mês no Brasil. O Tik 
Tok já conta com mais 
de 7 milhões de usuários 
em todo o país. 

Ao colocar essas estraté-
gias em prática, lembre-se 
de que é importante utilizar 
ferramentas de inteligência 
artificial a seu favor para pres-
tar o melhor serviço e aten-
dimento aos clientes, pois 
eles são o centro de todas as 
estratégias. A humanização 
é o grande diferencial para 
construir um relacionamento 
mais profundo, gerando con-
fiança e credibilidade para a 
sua marca. 

(*) -  Graduado em Administração pela 
Unisinos, é sócio e Vice-Presidente de 

Vendas e Marketing da Pmweb , empresa 
de serviços e tecnologia para marketing 

e CRM, consolidada no mercado há 24 
anos (https://www.pmweb.com.br/).

contexto, aderir a ferramen-
tas de marketing e CRM que 
ajudam a identificar, mapear 
e atrair os consumidores é 
fundamental para melhorar 
a performance das vendas. 

O varejista deve optar por 
soluções que ajudem a cons-
truir relacionamentos únicos 
com os clientes, a fim de 
tratá-los como eles querem 
ser tratados, oferecendo os 
produtos e serviços que es-
tejam de acordo com o que 
mais precisam no momento. 
Para isso, é importante que 
as lojas tenham canais in-
tegrados e estejam sempre 
dispostas a entender o mo-
mento do cliente. Pensando 
nisso, listei abaixo três dicas 
para o varejo alavancar as 
vendas no final do ano: 
 1) Atraia mais consu-

midores para a sua 
base - Nesta épo-

ca, há um aumento 
no tráfego, devido ao 
crescimento na pro-
cura de produtos para 
presentear. Uma boa 
estratégia é criar re-
compensas para quem 
acessa o site, como, 
por exemplo, uma 
roleta de cupons de 

descontos. Essa é uma 
ótima forma de fazer 
com que o consumidor 
compre no seu site ao 
invés de comprar no 
concorrente. 

 2) Realize a integração 
de dados de todos os 
canais - Por meio das 
interações dos clien-

tes nos canais físicos 
e digitais, monitore a 
jornada de compra e 
utilize diferentes ca-
nais de comunicação. 
A integração desses 
dados permite que a 
empresa realize uma 
comunicação mais 
personalizada com os 
clientes, oferecendo os 
produtos ou serviços 
de forma mais assertiva 
para o consumidor. 

 3) Utilize as redes so-
ciais - As redes sociais 
exercem papel funda-
mental no relaciona-
mento entre marcas e 
consumidores e estão 
cada vez mais presentes 
na vida das pessoas. 
Durante a quarentena, 
o Youtube se tornou 
a plataforma de vídeo 
mais popular e, hoje, é 

É importante investir em 
tecnologia e em estratégias 

mais eficazes para 
potencializar as vendas.

Nova versão permite alteração da receita bruta das empresas




