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MERCADO
FINANCEIRO

Dos administradores de servidor de organizações altamente tec-
nológicas a gerentes de produto de instituições financeiras, todos 
querem proteger suas redes. E é nessa hora que surge a pergunta: 
“Se os certificados TLS fazem todos a mesma coisa, que tipo devo 
escolher?” Eles são a tecnologia padrão para manter segura uma 
conexão à internet e proteger todos os dados confidenciais enviados 
entre dois sistemas, impedindo que criminosos leiam e modifiquem 
qualquer informação.    

Escolher o tipo certo de certificado de segurança ideal
Sempre que o Bitcoin atinge marcas históricas de cotação, ele acaba vol-

tando às notícias por dois motivos: primeiro, pela sua oscilação e expressiva 
valorização, e segundo, pela desconfiança de sua utilização para lavagem 
de dinheiro oriundo de crimes, como tráfico de armas e principalmente o 
de drogas. Isto se repete mais uma vez, pois, neste ano, o Bitcoin atingiu o 
inédito e impressionante valor de mais de cem mil reais por unidade. Esta 
marca se torna ainda mais impressionante, quando se constata que no 
começo deste ano de 2020, valia menos de trinta mil reais.     

As verdades e mentiras sobre o Bitcoin

O que os maiores especialistas do Brasil têm a dizer sobre 2021? É 
a pergunta que o AAA Summit, evento 100% online e 100% gratuito, 
quer responder. A ideia é decifrar as visões de algumas das maiores 
autoridades de negócios do Brasil sobre empreendedorismo, gestão, 
inovação e comportamentos. Será no dia 20 de janeiro de 2021 com um 
grupo selecionado de palestrantes com visões únicas sobre as grandes 
tendências que vem por aí. A estimativa é que participem 50 mil em-
presários, executivos e profissionais interessados em gestão, liderança, 
empreendedorismo, inovação, economia, tendências e futuro. O coor-
denador do AAA Summit e CEO do AAA, Lucas Lima, afirma que, com 
toda a incerteza trazida para 2020, muitas pessoas não sabem bem o 
que esperar de 2021 (http://experience.aaainovacao.com.br/aaa-summit-
-2021/?utm_medium=social&amp;utm_source=facebook&amp;utm_
campaign=summit-2021). 

AAA Summit: evento online e gratuito

 Exposições interrompidas, salas de cinemas vazias, shows cancela-
dos, eventos adiados e cortinas fechadas. As diversas manifestações 
culturais, principais aliadas da saúde mental, foram duramente afetadas 
pela pandemia do novo Coronavírus. Dependente de aglomerações, 
o setor cultural sentiu diretamente o peso das medidas restritivas 
recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e impostas 
por líderes de vários países para evitar a propagação da Covid-19. O 
doutor em artes e professor de projetos incentivados de cinema da 
ESPM-SP, Márcio Rodrigo, explica que a pandemia teve um "impacto 
gigantesco" no setor em todo o mundo.    

Pandemia obriga cultura a se reinventar em 2020

Foto de mali maeder no Pexels

Negócios em Pauta

Usina Solar 
A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor 

elétrico, por meio da EDP Smart, concluiu a construção de 
uma usina solar para a Smart Fit, maior rede de academias 
da América Latina, em Minas Gerais, no município de Sacra-
mento. A instalação vai gerar 1.699 MWh por ano, energia 
capaz de atender cerca de 707 residências anualmente. 
A energia solar produzida abastecerá sete unidades da 
Smart Fit. O investimento foi de R$ 2,2 milhões. Além do 
benefício ambiental, as academias terão uma economia de 
24,3% na conta de energia. Mais informações: (www.edp.
com.br).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Divulgação EDP/reprodução
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Lives sobre inovação e empreendedorismo 
abertas ao público

@Durante o mês de janeiro, o Instituto Claro realiza a terceira 
fase da 9ª edição do Campus Mobile, concurso de inovação 

e empreendedorismo. A nova etapa consiste em uma formação 
para os 91 projetos selecionados, em que eles terão acesso a 
lives com especialistas e integrantes das bancas avaliadoras nas 
categorias Saúde, Games, Educação, Diversidade, Smart Cities 
e Smart Farms. As palestras também podem ser acessadas gra-
tuitamente por todos que contam com o espírito empreendedor 
e desejam criar um modelo de negócio com ideias inovadoras. 
Entre os temas de destaque a serem abordados estão: "Como 
fazer um aplicativo de celular sem saber programar?", no dia 28 
de janeiro; "Os limites entre a humanização e a exploração nos 
empreendimentos sociais", no dia 07; "Futuro das telecomunica-
ções e inovações do 5G", no dia 19; entre muitas outras (http://
www.youtube.com/user/ClaroCampusMobile).  Leia a coluna 
 completa na página 2

Reprodução

A ansiedade e a depressão são 
sentimentos que surgem quando a 
nossa mente passa a maior parte do 
tempo no passado ou no futuro. 

Movido por esses sentimentos ruins ou de 
incertezas, a tendência é que você se torne 

menos produtivo no trabalho e não desfrute o 
suficiente de sua vida pessoal. Para reverter essa 
situação, é preciso aprender um pouquinho sobre 
a tríade do tempo (passado, presente e futuro).

Primeiro precisamos nos conscientizar de 
que o tempo é uma ilusão e que, na verdade, 
não existe. Foi criado por civilizações para 
se organizarem. Os judeus e os chineses, por 
exemplo, estão muitos anos à nossa frente, 
uma vez que nos baseamos no calendário cris-
tão. Quando levamos para a vida profissional, 
cada um administra as tarefas de acordo com 
a sua realidade de tempo. 

Por exemplo, o calendário do agricultor 
(depende do clima e do tempo da colheita de 
cada plantação) é diferente do empresário. 
Dentro dessa teoria da tríade, o passado não 
existe mais. Mas não podemos esquecê-lo 
porque seria muito chato ter de aprender 
todos os dias o nosso nome, nosso endereço 
e tudo o que está armazenado na nossa me-
mória. A grande questão é que nós fazemos 
mau uso do passado, buscando memórias 
que nos causam sentimento de dor e esse 
é o principal fator para causar depressão. 

Pessoas depressivas têm a tendência de 
viver com a mente no passado. Temos de 
aprender que a nossa memória deve ser usa-
da somente para referência. Quanto menos 
acessar esse tipo de memória ruim, mais ela 
vai caindo em desuso.

No caso do futuro, que ainda nem existe, a 
nossa mente fica tentando prevê-lo a fim de 
nos preparar para alguma ação no presente.  

É uma espécie de planejamento. Nossa mente 
consegue prever algo que vai acontecer e para 
isso requer uma ação no presente. Por exemplo, 
o que vou comer no almoço? Preciso saber caso 

Saiba como controlar suas emoções 
para se tornar mais produtivo

seja necessário tirar uma carne do congelador. 
No entanto, nossa capacidade de adivinhação é 
muito breve. Então, ficamos tentando adivinhar 
o que vai acontecer daqui há um ano, mas não 
temos bola de cristal, pois foge do nosso controle 
por ainda estar muito longe. 

Quando você tem um objetivo pessoal que 
envolve muita expectativa, quanto mais longo 
for esse planejamento mais são as chances 
de frustação. Esse excesso de planejamento 
futuro é o grande causador da ansiedade. 
Um planejamento de viajar no Natal do ano 
que vem está muito longe, com alto risco de 
não acontecer porque depende de fatores 
externos. O ideal é fazer um planejamento 
válido por, no máximo, seis meses. 

No caso de empresas, existe o planejamento 
anual, mas é possível adaptar-se e criar rotas 
alternativas, uma vez que envolve uma série 
de eventos e pessoas. Na vida pessoal, essa 
meta precisa ser mais curta para você poder 
controlá-la melhor, trazendo menos ansieda-
de. Portanto, nessa tríade, viver a maior parte 
do tempo no passado ou no futuro descontrola 
as nossas emoções e também a forma de 
como aproveitamos a vida. Precisamos viver 
mais o presente. 

Todos os dias somos presenteados com um 
novo dia e precisamos aproveitá-lo melhor. 
É no presente que colhemos o futuro, então 
precisamos aprender a vigiar nossas emoções 

porque o resto é tudo ilusão. O ideal é viver 
de 70 a 80% do nosso dia no presente, mas na 
realidade, dependendo do nosso momento de 
vida, vivemos apenas 30%, e isso descontrola 
as nossas emoções que consomem o resto do 
nosso tempo, diminuindo nossa produtividade.

Como conseguir esse controle? Como no 
“Mindfulness”, podemos usar os nossos sen-
tidos para trazer a nossa mente no presente. 
Começar a prestar atenção no cheiro do local 
em que estamos, perceber a sensação térmi-
ca, sentir texturas, barulhos, são formas de 
trazer a nossa mente ao presente.

Se está comendo muito rápido observe a 
textura do alimento para senti-lo e voltar a 
sua mente ao presente de uma forma mecâ-
nica. Chame a mente para o presente quando 
começar a divagar demais. Opa! Volta para 
o agora, o que você está fazendo no futuro? 

Portanto, essa forma de agir nos traz um 
grande autocontrole e nos faz permanecer 
no presente durante a maior parte do tempo. 
Lembrando que a produtividade acontece 
no presente, quando estamos focados numa 
determinada ação para gerar resultados. 
Então, vamos tentar começar agora?

 
(Fonte: Karin Panes é treinadora comportamental, 
Master Coach especialista em Psicologia Positiva, 

Neurocientista e CEO da Ato Solutions, empresa 
especializada em Consultoria, Treinamento e 

Desenvolvimento Humano).
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    Leia na página 6

Criação da Stellantis
Os acionistas da Fiat Chrysler Auto-

mobiles (FCA) aprovaram a fusão com a 
francesa PSA ontem (4) com 99,1% dos 
votos favoráveis. A decisão veio horas 
após os franceses também liberarem a 
união, com 99,85%, de aprovação. Com 
isso, os dois grupos automobilísticos de-
ram luz verde para a criação da Stellantis, 
a nova união que se torna a quarta maior 
empresa do setor no mundo em nível 
de produção, reunindo as marcas Fiat, 
Chrysler, Alfa Romeo, Dodge, Maserati, 
Jeep, Ram, Lancia, Abarth, Citroën, 
Vauxhall e DS Automobiles (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/mais-do-que-reciclar-e-preciso-reduzir-a-geracao-de-residuos-solidos-no-meio-ambiente/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-05-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-05-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/pandemia-obriga-cultura-a-se-reinventar-em-2020/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-escolher-o-tipo-certo-de-certificado-de-seguranca-ideal-para-minha-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-verdades-e-mentiras-sobre-o-bitcoin/
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Líder global em serviços de transformação 
de RH baseados em nuvem

@A ADP foi eleita, globalmente, líder em eficiência para serviços 
de transformação de RH baseados em nuvem no ano de 2020, 

segundo levantamento realizado pela empresa de análises da in-
dústria NelsonHall. A pesquisa apontou que a ADP possui elevada 
capacidade de atender às necessidades imediatas e futuras dos 
clientes e permitir maior eficiência por meio da automação e da 
tomada de decisão baseada em dados. A Ferramenta de Avaliação 
de Fornecedores NelsonHall (NEAT) seleciona as empresas líderes 

em cada segmento, com base em pesquisas e análises rigorosas 
do desempenho dos provedores de serviços, para atender às ne-
cessidades dos clientes. Após esta etapa, as companhias avaliadas 
são classificadas em quatro categorias que incluem Líderes, Altos 
Realizadores, Inovadores e Principais Players. A ferramenta de 
avaliação da NelsonHall (NEAT) analisa o desempenho de forne-
cedores com serviços de transformação de RH baseados em nuvem 
e permite que os gerentes avaliem a capacidade dos provedores 
em uma variedade de critérios e situações de negócios, permitin-
do, assim, uma escolha mais assertiva dos fornecedores (https://
www.adp.com.br.).

ricardosouza@netjen.com.br

Investimento anjo, Mútuo Conversível 
ou SCP: Qual a melhor modalidade 

de investimento em Startups

frisar condições outras na avença con-
tratual. Além disso, consoante a lição 
sempre precisa de Silvio Rodrigues, em 
regra, o contrato de mútuo não exige 
qualquer forma especial.

Nesse contexto de liberdade contra-
tual e de negociação, a possibilidade de 
se prever a forma do investimento, seu 
desinvestimento ou até, prosperando o 
negócio, a conversão em participação 
societária, é garantida com o contrato 
de mútuo.

Diante de todo o exposto, mapeamos 
o interesse do investidor e expusemos 
as modalidades contidas no direito 
brasileiro que podem ser utilizadas 
para tal, expondo, no entanto, suas 
peculiaridades, de modo que, o mútuo 
conversível se mostra, em razão da 
liberdade de negociação e segurança 
jurídica, como solução muito mais 
estratégica e mais viável tanto para 
o investidor, quanto para a empresa 
investida.

[1] Disponível: http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/leis/2002/L10406compilada.htm

[2] TRT-4 - AP: 00254007820035040291, Data de 
Julgamento: 06/11/2017, Seção Especializada em 
Execução

[3] Art. 61-A. Para incentivar as atividades de 
inovação e os investimentos produtivos, a sociedade 
enquadrada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos desta Lei Complementar, 
poderá admitir o aporte de capital, que não integrará 
o capital social da empresa.

[4] Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm

[5] Art. 61-A (...)

§ 1o As finalidades de fomento a inovação e inves-
timentos produtivos deverão constar do contrato de 
participação, com vigência não superior a sete anos.

(...)

§ 4o O investidor-anjo: 

III - será remunerado por seus aportes, nos termos 
do contrato de participação, pelo prazo máximo de 
cinco anos. 

(...)

§ 7o O investidor-anjo somente poderá exercer o 
direito de resgate depois de decorridos, no mínimo, 
dois anos do aporte de capital, ou prazo superior 
estabelecido no contrato de participação, e seus 
haveres serão pagos na forma do art. 1.031 da Lei 
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, 
não podendo ultrapassar o valor investido devida-
mente corrigido.   

(*) É advogado e sócio-gestor 
da RGL Advogados.

Cada dia mais, fundos e investidores em geral buscam bons negócios para aportar capital com o foco de garantir 
remuneração futura ou até garantir que haja a possibilidade de conversão do investimento em participação 
societária.

cialmente como incremento inicial para 
empresas de tecnologia.[3]

Essa modalidade, no entanto, a fim 
de tentar regular um mercado dinâmico 
e volátil, cria uma série de regras que 
podem gerar desconforto e engessar 
os investimentos.

Assim como a Sociedade em conta 
de participação há o destaque do risco 
ser assumido pelos chamados sócios 
regulares, isentando o investidor de 
responsabilidade, porém, cria-se regras 
sobre alguns itens do investimento, que 
acabam por engessar o processo.

Nessa modalidade, por exemplo, o 
contrato deve ter vigência não superior 
a sete anos, porém a remuneração deve 
ter o prazo máximo de cinco anos e o 
prazo mínimo de dois anos. Há até a de-
finição da forma com que a remuneração 
será feita, delimitando os rendimentos 
ao valor corrigido.[4][5]

Além disso, a Instrução Normativa 
da Receita Federal nº 1719/2017, traz 
alíquotas progressivas de imposto de 
renda auferidos dos rendimentos decor-
rentes dos investimentos, iniciando-se 
em 22,5% até 15%.

Diante de tantas limitações diretas à 
forma do investimento, payback, e até 
da imposição tributária agressiva, temos 
que o investimento anjo, que tinha como 
propósito dinamizar o mercado e atrair 
investimentos, acabou por se tornar 
uma opção, muitas vezes, inviável.

Por fim, podemos destacar o mútuo 
conversível em ações ou quotas, como 
modalidade para realização do inves-
timento. O contrato de mútuo é uma 
modalidade de empréstimo trazida pelo 
Código Civil, em seu artigo 586.

É sabido que o investimento inicial 
pode ser devolvido nos termos acorda-
dos ou, como desejam sempre o inves-
tidor e investido, que o negócio cresça 
e se tenha uma grande valorização do 
negócio. Nesse cenário de incertezas 
a previsão dessa possibilidade e sua 
garantia é essencial.

O mútuo permite que esse cenário 
seja criado como bem pondera Takada 
(2016), ao frisar que as partes podem 

OpiniãO
O novo normal das 

marcas nas redes sociais

Nunca houve 
um período mais 
turbulento para 
os profissionais de 
marketing digital do 
que os três primeiros 
trimestres de 2020. 

A pandemia teve um 
grande impacto so-
bre os usuários de 

mídia social e as marcas 
que buscam sua atenção. A 
boa notícia é que, embora 
haja muito ainda a ser feito, 
vimos algumas evoluções 
notáveis nesse período, 
que apontam para um novo 
senso de normalidade, es-
tabilidade e recuperação. A 
primeira e mais promissora 
é que os investimentos 
em publicidade nas redes 
sociais estão disparando. 

Globalmente, o valor in-
vestido aumentou em mais 
de 56% no terceiro trimes-
tre de 2020, retornando 
aos níveis pré-pandêmicos. 
Esse crescimento mostra 
que as marcas mais uma 
vez têm uma confiança 
saudável na eficácia dos ca-
nais digitais e muitas agora 
estão dobrando seus inves-
timentos em conteúdo de 
anúncios online. Ao mesmo 
tempo, o custo por clique 
(CPC) mundial também 
teve um aumento acentu-
ado no terceiro trimestre, 
atingindo seu ponto mais 
alto desde 2019. 

As oportunidades de 
aproveitar as vantagens do 
CPC com desconto trazido 
pela primeira onda da pan-
demia agora praticamente 
desapareceram. Os profis-
sionais de marketing digital 
podem não aceitar bem 
esses custos mais altos, mas 
é um sinal positivo no longo 
prazo. A correção nos cus-
tos de CPC em geral sinaliza 
um retorno à estabilidade. 
No entanto, embora os gas-
tos com anúncios e o CPC 
possam ter se recuperado, 
em outras áreas um nor-
mal totalmente novo está 
surgindo. 

Como se pode esperar, 
durante a pandemia, ocor-
reram algumas mudanças 
dramáticas no compor-
tamento do usuário nos 
últimos três trimestres. Por 
exemplo, o envolvimento 
online com notícias diá-
rias e ONGs mais do que 
duplicou. E a popularidade 
de vídeos longos e muito 
longos está disparando. No 
terceiro trimestre de 2020, 
o gasto mundial com publi-
cidade em mídia social au-
mentou para quase o dobro 
do que era durante o ponto 
mais baixo da pandemia no 
final de março. 

A maior recuperação 
ocorreu na América do 
Norte (61,7%), América 
Central (55,6%) e Europa 
Ocidental (50,4%). Em 
todos os setores, o gasto 
médio aumentou 38,9%, 
com os maiores aumen-
tos em serviços alimentí-
cios (61,3%), automóveis 
(59,4%), finanças (35,3%) 
e e-commerce (27,5%). Do 

ponto de vista da marca, os 
investimento em anúncios 
aumentaram 27,6% em 
comparação com o mesmo 
período de 2019. 

Em US$0,168, o CPC 
global do terceiro trimestre 
estava em seu ponto mais 
alto desde o final de 2019. 
Isso é um salto acentuado 
de 42,4% desde o final 
do trimestre anterior. A 
América Latina viu o maior 
aumento no CPC, com um 
aumento de 42,4%. A Euro-
pa Ocidental e a América do 
Norte também mostraram 
uma forte recuperação no 
CPC, com um aumento de 
30,8% e 19,5%, respectiva-
mente. Em todas as contas 
de marca, o CPC aumentou 
32,1% para US $ 0,140 no 
terceiro trimestre. Esse é o 
maior nível desde dezem-
bro de 2019. 

Os usuários de mídia so-
cial ajustaram seus hábitos 
diários durante a pandemia, 
e as métricas de engaja-
mento do terceiro trimestre 
nos dizem para onde eles fo-
ram. Houve também algum 
comportamento atípico 
interessante, dependendo 
de qual plataforma as pes-
soas estavam usando. Por 
exemplo, talvez por causa 
dos bloqueios e distancia-
mento social causados pela 
pandemia, as interações da 
indústria de viagens no Ins-
tagram diminuíram 31,2%. 

No entanto, ao mesmo 
tempo, os usuários do Face-
book geraram um aumento 
significativo de 60,9% nas 
interações de turismo. 
Outra mudança ocorreu 
na hora do dia em que as 
pessoas estavam online. 
Uma análise das páginas 
europeias do Facebook 
mostrou que o público 
utiliza mais as redes pela 
manhã. A quantidade de 
fãs online às 5h de sexta-
-feira aumentou 98% em 
setembro em comparação 
com março, e aumentos 
semelhantes foram vistos 
em todos os dias da semana. 

Essas mudanças de com-
portamento são muito im-
portantes para os profissio-
nais de marketing levarem 
em consideração ao planejar 
campanhas no clima atual. 
Embora os gastos com anún-
cios e o CPC estejam se es-
tabilizando, a maneira como 
os usuários se comportam 
online está passando por 
uma mudança monumental. 
Isso representa um desafio 
e uma oportunidade. Mar-
cas que conseguem mudar 
a atenção do consumidor 
para os canais digitais terão 
sucesso. 

Agora, mais do que nunca, 
a capacidade de monitorar 
de perto, medir e melhorar 
as experiências digitais tra-
rá o maior envolvimento, os 
relacionamentos mais leais 
e terá o maior impacto nos 
negócios. 

(*) - É country manager da 
Socialbakers no Brasil, líder global 
em soluções para a otimização de 
performance corporativa em redes 

sociais (www.socialbakers.com). 

Alexandra Avelar (*)

Freepik
Rubens Leite (*)

A estruturação jurídica do projeto 
é a base que sustenta a sua eficá-
cia e garante segurança jurídica 

tanto para o investidor, quanto para a 
empresa investida. A fim de superarmos 
todas as possibilidades de investimento 
é importante destacar as minúcias de 
cada estrutura.

Existem diversas modalidades de 
estrutura jurídica, mas a fim de atender 
o objetivo em análise destacamos as 
seguintes modalidades: sociedade em 
conta de participação, investimento-
-anjo e mútuo conversível em ações, 
cujos detalhes esclareceremos a seguir.

De início podemos destacar a socieda-
de em conta de participação. Trata-se 
um tipo societário contido no Código 
Civil, em seu art. 993[1], cujo objetivo 
é criar um instrumento no qual figuram 
um investidor, chamado na lei de sócio 
oculto/participante e um sócio que 
executa o empreendimento, chamado 
de sócio ostensivo, podendo este ser 
uma pessoa jurídica ou física.

O objetivo desse formato, que não tem 
personalidade jurídica e não depende 
de registro do seu contrato, é se criar 
uma modalidade de captação de inves-
timento sem risco para o investidor, 
todavia, o seu registro é necessário na 
Receita Federal, nos termos da Ins-
trução Normativa da Receita Federal 
do Brasil nº 1863, de 27 de dezembro 
de 2018.

Não obstante a lei deixe evidente que 
o sócio participante somente responde 
pelas obrigações perante terceiros em 
caso de haver alguma influência sua na 
gestão dos negócios, há na jurisprudên-
cia trabalhista a responsabilização de 
sócio investidor. Notemos:

SOCIEDADE EM CONTA DE PAR-
TICIPAÇÃO. REDIRECIONAMENTO 
DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. 
A desconsideração da personalidade 
jurídica autoriza a execução de bens 
dos sócios da empresa demandada, 
independentemente do tipo societário 
que tenham adotado e das categorias 
de sócios existentes (ostensivo ou 
investidor)[2]

No campo do direito civil, a segurança 
jurídica é maior, todavia, encontramos 
problemas de entendimento judicial 
quanto à dissolução da sociedade, no 
sentido de limitar a relação à prestação 
de contas do sócio ostensivo ao sócio 
oculto.

Diante de tais instabilidades que o 
poder judiciário gera, notadamente o 
trabalhista, a sociedade em conta de 
participação, a priori, se mostra como 
opção viável, entretanto, há de se ter 
cautela quanto a riscos futuros.

Outra opção a ser analisada é o investi-
mento anjo. Trazido ao direito brasileiro 
pela Lei Complementar 123/2006, essa 
modalidade buscou a criação de um 
sistema de investimento mais dinâmico 
buscando incentivar a inovação, espe-
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D - Consumo de Chocolate
Entre janeiro e setembro de 2020, a taxa de penetração da categoria 
de chocolates nos lares brasileiros foi de 90,1%, segundo pesquisa re-
alizada pelo Instituto Kantar encomendada pela Associação Brasileira 
da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (ABICAB). Quando 
se trata do consumo fora de casa, o produto teve um crescimento de 
3,1% e chegou à 65,9% de penetração. Os dados também mostram que 
a média mensal de brasileiros que compram chocolate é de 55,4%. O 
faturamento da categoria de chocolate apresentou um incremento de 
9% no comparativo com o mesmo período de 2019, atingindo o valor 
de R$ 5,4 bilhões até setembro, estimulado pelo consumo doméstico. 

E - Desenvolvimento de Fintechs
Curitiba é um dos treze polos mundiais mais promissores para fintechs, 
ao lado de cidades como Frankfurt, Manila e Cairo. É o que aponta o 
relatório Global Fintech Ecosystem Report 2020, realizado pela Startup 
Genome, Global Entrepreneurship Network e Crunchbase, reconhecidos 
do cenário de inovação mundial. A capital paranaense integra o seleto 
ranking Ecosystems to Watch, que reúne cidades com potencial para 
o desenvolvimento de fintechs. Entre os pontos fortes de Curitiba ci-
tados pelo estudo estão a realização, desde 2018, do Smart City Expo 
Curitiba, evento anual sobre cidades inteligentes organizado pelo iCities 
com a chancela da Fira Barcelona, que atraiu 7 mil pessoas na edição 
do ano passado.

F - Malha Aérea
A GOL tem quatro novos destinos em sua malha com uma nova parceira, 
a Asta Linhas Aéreas. Os novos destinos são Juína (JIA), Tangará da 
Serra (TGQ), Lucas do Rio Verde (LVR) e Nova Mutum (DNM). Estas 
cidades do Mato Grosso já estão com as vendas disponíveis para voos 
a partir do dia 15 de fevereiro - com exceção de Nova Mutum, cujas 
vendas devem se iniciar nos próximos dias-, e estão conectadas à malha 
da Companhia via Cuiabá, adicionando assim novas rotas regionais e 
aumentando as opções para os Clientes da GOL. A empresa acredita 
na expansão regional e sub-regional e no processo de democratização 
do acesso ao transporte aéreo no País. Outras informações: ( https://
www.voegol.com.br/pt/informacoes/voos-gol).  

G - Engenharia Civil 
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFSCar recebe 
inscrições no processo seletivo para seu doutorado - com início até julho 

A - Pronunciamentos Contábeis 
A Academia Paulista de Contabilidade (APC) lançou o livro “Pronunciamen-
tos Contábeis aplicados aos Negócios”. É uma coletânea de artigos técnicos 
produzidos pelos Acadêmicos da APC, sobre os CPCs e sua aplicação no 
ambiente de negócios. São ao todo dezoito artigos dos quais quatorze 
tratam dos Pronunciamentos Contábeis e quatro abordam um rápido 
histórico da profissão, o perfil do profissional do futuro e a importância 
do contador para os negócios. Apresentada em uma linguagem simples, 
direta e didática, com exemplos e tabelas, o livro é enriquecido com uma 
diagramação leve e moderna, que torna a leitura estimulante, de maneira 
que os profissionais, estudantes e empresários da Contabilidade possam 
assimilar facilmente as lições práticas ali contidas. O livro está disponível 
para download gratuito no site da Academia: (www.apcsp.org.br). 

B - Robô Da Vinci 
O Hospital e Maternidade Santa Joana, na Rua do Paraíso, Liberdade/
SP, instituição que investe continuamente em tecnologia hospitalar e 
infraestrutura, acaba de firmar contrato com a representante nacional 
da empresa americana Intuitive para aquisição de um robô cirurgião Da 
Vinci Xi, modelo de útima geração. O início da operação, prevista para o 
primeiro trimestre de 2021, representa um grande avanço para os procedi-
mentos cirúrgicos na instituição. Com isso, contará tanto com o simulador 
externo quanto com o simulador interno que vem acoplado ao robô. Essa 
tecnologia ficará disponível no Centro de Simulação Realística, espaço de 
treinamento que o hospital já possui, onde os colaboradores e médicos 
aprendem como reagir de maneira coordenada no dia a dia e também 
em situações extremas. Outras informações: (www.santajoana.com.br).

C -  Suspensão do ICMS
A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e demais entidades repre-
sentativas do empreendedorismo encaminharam ofício ao governador 
de São Paulo, João Doria, no qual solicitam que o aumento do ICMS seja 
suspenso. O reajuste do imposto está previsto para ocorrer no próximo 
dia 15. No documento, assinado pelo presidente da da ACSP, Alfredo 
Cotait Neto, e por mais vinte e duas entidades, destaca que a retomada 
das atividades, indispensável para a volta dos empregos e criação de 
renda, depende de estímulos por parte do governo. “O aumento da ar-
recadação fiscal, por sua vez, depende do crescimento das vendas das 
empresas, o que será prejudicado pelo aumento dos preços resultante 
da maior tributação e pode anular o objetivo visado pelos decretos que 
elevam as alíquotas do ICMS”. A íntegra do ofício enviado ao governador 
pode ser conferida no link (https://cutt.ly/bjrTADg).

de 2021 - até o próximo dia 18. Para pessoas com bolsa já aprovada por 
agência de fomento, o fluxo de inscrição é contínuo. O processo seletivo 
tem uma primeira fase de habilitação (diante de requisitos exigidos no 
edital), eliminatória, e uma fase de análise curricular, classificatória. São 
duas áreas de concentração: Construção Civil e Estruturas e Geotecnia. 
Os docentes vinculados a cada linha de pesquisa, bem como outras 
informações sobre o Programa e o processo seletivo, estão no site do 
programa: (www.ppgeciv.ufscar.br). 

H - Hora da Vindima
A Cooperativa Vinícola Garibaldi celebra o momento mais simbólico da 
temporada: a vindima. As primeiras uvas da colheita estimada em 25 
milhões de quilos começam a chegar para serem processadas. O volume 
representa cerca de 25% a mais do colhido na safra passada, considerada 
uma das melhores da história da vitivinicultura brasileira, e deve render 
o envase de cerca de 20 milhões de litros incluindo sucos, espumantes 
e vinhos. Pelos prognósticos, a vinícola deve celebrar a manutenção da 
qualidade do fruto. É um período que indica a ocorrência do fenômeno La 
Niña, que reduz os níveis de chuvas, favorecendo a maturação das uvas 
e permitindo que a colheita seja realizada no ponto de maturação ideal. 
A colheita mais farta em 2021 encontra explicação nos investimentos 
da cooperativa. Nos últimos anos, novas áreas de vinhedos ganharam 
cultivo pelos associados e, agora, estão iniciando seus ciclos produtivos. 

I - Transporte de Vacinas
A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e os presiden-
tes da Gol, Latam, Voepass e Azul ofereceram ao Ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, apoio na elaboração da logística de distribuição das 
vacinas contra a Covid-19. Todas as companhias disponibilizaram seus 
esforços, frotas, malhas aéreas e equipes para o transporte gratuito 
da vacina. A aviação vem mostrando o seu compromisso com o Brasil 
desde o início dessa crise, mantendo as capitais e principais cidades 
conectadas e atuando na repatriação de quem viajou para fora e não 
tinha conseguido voltar porque a sua companhia aérea internacional 
parou. Transportaram gratuitamente profissionais de saúde em todo 
o país, implantando protocolos de segurança sanitária para retomar as 
atividades da maneira mais segura e rápida possível.

J - A Gramática no Contexto  
Dentre as etapas de produção de um livro, a edição do texto é a mais 
demorada e fundamental, e o tempo investido nessa fase resultará em 
tranquilidade no processo e qualidade do produto entregue aos leitores. 
Embora muitos acreditem que o objetivo da preparação e da revisão de 
um livro é apenas corrigir erros de ortografia, essa é uma visão distante 
da realidade. Os preparadores e revisores não são aqueles que “corrigem” 
os textos, mas sim aqueles que os aperfeiçoam. Para ser publicado, todo 
texto precisa passar por um tratamento editorial que cuide de eliminar 
problemas de ortografia e de sintaxe, mas que também garanta a clareza 
e a coerência das ideias. Se você se interessaque tal dar uma olhada no 
curso “Gramática para preparadores e revisores de texto? Saiba mais 
em: (www.universidadedolivro.com.br).  

A metrópole dos esquecidos

São Paulo, com 
seus 12 milhões de 
habitantes, é a triste 
síntese do equivocado 
planejamento da 
expansão dos maiores 
municípios brasileiros

Trata-se de um erro histórico, 
que cria privilégios, promo-
ve imensa estratificação 

demográfica e social, conspira 
contra o crescimento econômi-
co, o desenvolvimento e o meio 
ambiente, levando a uma situação 
caótica de uso e ocupação do solo. 
A questão é mostrada com imen-
sa clareza em filme do filósofo e 
premiado fotógrafo João Farkas, 
intitulado “A cidade segregada”, 
que aborda todos os problemas 
decorrentes da disfunção do meio 
urbano no País. 

A distância entre a residência 
da maior parte dos habitantes e 
dos escritórios ou fábricas é um 
dos problemas que prejudicam a 
qualidade da vida. Muita gente, 
tendo de pegar vários ônibus, 
trens e metrô, consome seis horas 
diárias apenas para ir e voltar de 
casa ao trabalho. Dois terços dos 
paulistanos viajam mais de duas 
horas por dia para ir trabalhar, ou 
seja, quatro horas para ida e volta. 

A região onde se localizam 70% 
dos empregos, o centro expandi-
do, tem poucos habitantes, apenas 
cerca de dois milhões de pessoas, 
integrantes da classe alta e da 
classe média alta. Empurramos 
a classe média baixa e os mais 
pobres para cada vez mais longe. 
Cinco milhões de habitantes da 
classe média estão morando na 
periferia. Quanto mais distantes 
os imóveis, mais baratos. Quanto 
mais próximos, mais caros e ina-
cessíveis para a maioria. 

O centro expandido de São Pau-
lo tem 250 quilômetros quadrados. 
É quatro vezes e meia maior do que 
Manhattan, em Nova York, e duas 
vezes e meia o tamanho de Paris. A 
região perdeu 400 mil habitantes 
nos últimos 30 anos. Apenas 22% 
do total de paulistanos vivem nesta 
“cidade intramuros”, enquanto 
78% estão nas periferias, onde 
numerosas áreas, e não apenas 
as favelas, não têm áreas verdes, 
saneamento básico adequado, 
equipamentos de lazer e, o que é 
mais grave, a presença do Estado 
em termos de saúde, segurança e 
habitação. 

Essa distribuição urbano-de-
mográfica contraria a lógica da 
justiça social e da qualidade da 
vida, pois as pessoas deveriam 
trabalhar, estudar, ter assistên-
cia médica e lazer nas mesmas 
regiões onde moram. São Paulo 
é uma cidade tão desigual, que a 
taxa de mortalidade infantil em 
vários bairros chega a ser 20 vezes 
maior do que nas regiões mais 
desenvolvidas. Quem mora em 

áreas periféricas vive, em média, 
23 anos a menos dos que habitam 
o centro expandido. 

Por exemplo, a longevidade 
média em Moema é de 80 anos, 
ante 57 em Cidade Tiradentes. Mo-
radores dos locais mais afastados 
levam cerca de 75 dias para marcar 
uma consulta médica na rede pú-
blica de saúde. Também é difícil 
prover saneamento básico, água 
e esgoto para todos, em áreas tão 
espalhadas. São Paulo precisaria 
tornar-se mais adensada, para que 
pudesse ter uma adequada infra-
estrutura, cujo custo de provisão 
seria muito menor. 

A Unesco define como densi-
dade ideal a relação de 400 habi-
tantes por hectare, que expressa 
o equilíbrio entre qualidade de 
vida e desempenho dos equipa-
mentos urbanos. Em São Paulo, 
são apenas 125. Ou seja, estamos 
na contramão do mundo civilizado. 
O uso e a ocupação desordenados 
do solo também levam à devas-
tação de mananciais hídricos e 
da vegetação, com numerosas 
invasões de terrenos que deveriam 
ser preservados. 

Mais recentemente, essa ativi-
dade ilegal passou a ser exercida 
pelo crime organizado, que ocupa 
amplas áreas, desmata e faz lotea-
mentos clandestinos, comprados 
por milhares de pessoas, que nem 
desconfiam das irregularidades. 
Por conta disso, o município 
perdeu 7,2 milhões de metros 
quadrados de verde e 1,2 milhão 
de árvores. Até 2030, São Paulo 
terá mais 1,2 milhão de moradores. 
É preciso pensar em todas essas 
questões para reorientar os planos 
de expansão. 

Enquanto a maioria do povo 
enfrenta as agruras dos erros 
históricos do planejamento urba-
no, o centro da cidade, área com 
ampla infraestrutura, vai sendo 
cada vez mais abandonado, com 
prédios invadidos, colocando 
em risco a segurança, a vida e a 
integridade de milhares de serem 
humanos. Seria importante repo-
voar de modo adequado e digno 
essa região. 

É preciso rever as políticas 
públicas de uso e ocupação do 
solo em São Paulo e nas cidades 
brasileiras, propiciando maior 
adensamento, recuperação das 
áreas centrais para habitação e 
revisão dos protocolos de vertica-
lização das construções. É preciso 
expandir o direito das pessoas de 
morarem onde está seu trabalho, 
escola, lazer e acesso aos serviços 
do Estado. Política habitacional 
não se resume a oferecer moradia 
barata a três horas de onde tudo 
acontece. É preciso prover vida 
de qualidade, sem segregação e 
com foco na mitigação das desi-
gualdades. 

(*) - É diretor da Sobloco Construtora 
e membro do Conselho Consultivo 

do SECOVI. 

Luiz Augusto Pereira de Almeida (*)

A projeção para 2021 também foi reduzida de 3,34% para 3,32%.

O Banco Central (BC) baixou de 4,39% para 4,38% a 
estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) para 2020, segundo informações do boletim 
Focus divulgado ontem (4). O indicador ultrapassa o cen-
tro da meta de inflação, definida pelo Conselho Monetário 
Nacional de 4%. Contudo, se considerada a margem de 
1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, o índice, 
porém, permanece dentro da meta, já que pode variar de 
2,5% a 5,5%.

A projeção para 2021 também foi reduzida, pela segunda 
semana consecutiva, de 3,34% para 3,32%. Já o índice 
esperado para 2022 e 2023 permaneceu inalterado, de 
3,50% e 3,25%, respectivamente. Outro parâmetro adotado 
pelo mercado financeiro é a taxa básica de juros, a Selic, 
que consiste no principal instrumento usado pelo BC para 
alcançar a meta de inflação. Nesta edição, a taxa prevista 
para 2021 foi diminuída de 3,13% para 3%. Quanto a 2022 
e 2023, a expectativa é de que seja de 4,5% e 6%.

No dia 9 de dezembro, o Comitê de Política Monetária 
(Copom) do BC anunciou a decisão, tomada em unani-
midade, de manter a Selic em 2% ao ano. A redução da 
Selic favorece o barateamento do crédito e leva a um 
menor controle da inflação, o que estimula a produção e 
o consumo. Apesar disso, os bancos consideram também 
outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos 

O empresariado está em compasso de espera, diante da “ainda grande incerteza” 
sobre os rumos da economia para os próximos meses.

Em médias móveis trimestrais, 
o indicador caiu 0,7 ponto no 
mês. Os dados foram divulgados 

ontem (4), pelo FGV Ibre. Segundo 
o superintendente de Estatísticas 
do FGV Ibre, Aloisio Campelo Jr., a 
evolução discreta do indicador em de-
zembro demonstra que o empresariado 
brasileiro está em compasso de espera, 
diante da “ainda grande incerteza” 
sobre os rumos da economia para os 
próximos meses.

“A queda do Índice da Situação Atual 
sinaliza desaceleração do nível de ativi-
dade corrente, enquanto a manutenção 
do Índice de Expectativas abaixo dos 95 
pontos reflete um pessimismo modera-
do em relação ao primeiro semestre de 
2021”, explicou. “Entre os fatores que 
pesam na balança para os dois lados 
estão a ameaça de uma perigosa nova 
onda da Covid-19 no Brasil contrapon-
do ao início de campanhas de vacinação 
em outros países e a perspectiva de 
uso de parte da poupança acumulada 
em 2020 como compensação parcial 
para o fim do período de concessão de 
auxílio emergencial. Será um primeiro 
semestre ainda muito difícil”, disse 
Campelo.

O Índice de Confiança Empresarial 
(ICE) consolida quatro índices de 
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Confiança empresarial tem pessimismo 
moderado para o 1º semestre

Após uma sequência de altas a partir de julho de 2020, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) recuou 
0,4 ponto em dezembro, fechando o ano em 95,2 pontos

Mercado prevê que inflação pelo IPCA 
ficará em 4,38% em 2020

consumidores, como o risco de inadimplência, a margem 
de lucro e despesas administrativas.

O mercado financeiro atualizou de 4,40% para 4,36% 
o valor referente à retração da economia em 2020, men-
surada a partir do Produto Interno Bruto (PIB), que 
resulta da soma de todas as riquezas do país. Quanto 
a este ano, a revisão foi de 3,49% para 3,40%. Para os 
anos de 2022 e 2023, manteve em 2,50%. A cotação do 
dólar para 2021 foi mantida em R$ 5,00. O valor esti-
mado para 2022, por sua vez, foi reduzido de R$ 4,55 
para R$ 4,50 (ABr).

confiança setoriais cobertos pelas 
Sondagens Empresariais do instituto: 
Indústria, Serviços, Comércio e Cons-
trução. Em dezembro, o Índice de 
Situação Atual Empresarial (ISA-E) 
caiu 0,2 ponto, indo para 97,8 pontos, 
após sete meses consecutivos de alta. O 
Índice de Expectativas (IE-E) recuou 
0,3 ponto, ficando em 94,3 pontos.

Em dezembro, a confiança da In-
dústria subiu 1,8 ponto, a do setor 

de Serviços aumentou 0,8 ponto e a 
confiança na Construção ficou pratica-
mente estável, com variação positiva 
de 0,1 ponto. Já o Índice de Confiança 
do Comércio teve a terceira queda con-
secutiva, de 1,8 ponto em dezembro. 
Na difusão da confiança, o indicador 
aumentou em 55% dos 49 segmentos 
integrantes do ICE, depois de ficar em 
43% no mês anterior, com evolução 
favorável em todos os setores (ABr).
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Qualidade de vida 
e finanças pessoais: 

como fazer um 
planejamento para 2021

Iniciamos o novo 
ano e é comum 
aproveitarmos esse 
período para avaliar 
resultados, rever 
planos e definir 
metas para o ano 
seguinte

Se essa atividade pode 
ser complicada em 
anos sem eventos ex-

cepcionais, como lidar com 
esse planejamento em meio 
a uma pandemia? Indepen-
dentemente de qualquer 
circunstância, quem busca 
estabelecer uma forma de 
gerir suas finanças, cons-
cientemente, deve iniciar 
esse processo investindo 
algum tempo buscando 
identificar qual a qualidade 
de vida desejada. 

Que tal aproveitar posi-
tivamente o aprendizado 
desse período de isolamento 
forçado e pensar no que 
realmente faz sentido? Es-
tes últimos meses serviram 
para uma revisão de valo-
res? Como quero viver no 
próximo ano? Aonde quero 
chegar no futuro? Qualida-
de de vida é algo difícil de 
explicar, pois é percebido 
quase que intuitivamente, 
de uma forma muito sutil. 

Talvez por compreender 
aspectos diversos como 
saúde física, estado emocio-
nal, nível de independência, 
crenças, nível de educação, 
relações sociais em casa e 
no trabalho, interações com 
o meio social onde se está 
inserido e até mesmo a re-
lação com o meio ambiente, 
raramente paramos para 
pensar na qualidade de vida 
que buscamos. 

Para a OMS, qualidade 
de vida é “a percepção que 
um indivíduo tem sobre a 
sua posição na vida, dentro 
do contexto dos sistemas 
de cultura e valores nos 
quais está inserido e em 
relação aos seus objetivos, 
expectativas, padrões e 
preocupações”. 

Neste sentido, é possível 
afirmar que qualidade de 
vida é a nossa satisfação 
com o viver quotidiano. A 
forma como percebemos 
nossa relação com o mundo 
no qual estamos inseridos. 
Um mundo que, às vezes, 
sofre com uma pandemia. 

A gestão de finanças pes-
soais deveria sempre partir 
da perspectiva da qualida-
de de vida desejada e dos 
objetivos que buscamos. 
A partir desses elementos, 
trabalhamos a relação com 
o dinheiro. A chegada de 
um novo ano é um marco 
interessante, um bom mo-
mento para essa reflexão e 
planejamento. Sendo assim, 
de forma pragmática, deve-
se buscar respostas para 
algumas questões, nesta 
ordem:
	 •	Qual	qualidade	de	vida	

que busco? Qual o pa-
drão de vida associado a 
essa qualidade de vida? 

	 •	Quanto	 custa	 esse	 pa-
drão de vida? Quais os 
gastos correntes e as 
dívidas já acordadas?

	 •	Quais	 são	 os	 objetivos	
de curto, médio e longo 
prazos? Quanto eles 
custarão?

	 •	Qual	 a	 situação	 finan-
ceira atual? Quais as 
receitas recorrentes? 
Há investimentos?

	 •	Quais	as	reservas	neces-
sárias para o custeio do 
dia a dia, emergências e 
demais projetos?

	 •	Como	aumentar	os	ga-
nhos para cobrir o custo 
de vida ou ampliar a 
velocidade para realizar 
os projetos desejados?

	 •	Qual	 a	 estratégia	 para	
reduzir despesas e dimi-
nuir eventuais dívidas? 
É possível refinanciá
-las?

Uma vez respondidas 
essas questões, deve-se 
manter uma reserva para 
as emergências, pois elas 
ocorrerão, certamente. 
Pode ser a oportunidade 
de compra de algum bem 
com preço diferenciado ou 
a pane num eletrodoméstico 
que necessitará de reparos. 
Para manter o controle 
no dia a dia, é importante 
listar os gastos, revisá-los 
periodicamente e planejar 
as compras, seja uma ida ao 
supermercado, uma viagem 
ou mesmo a aquisição de 
algo mais significativo, como 
um carro ou uma casa. 

Desenvolver o hábito de 
registrar as despesas cria 
um estado de observação 
constante, o que facilita 
a gestão. A organização 
financeira depende de um 
estado de consciência que 
se adquire durante a refle-
xão sobre todos os pontos 
descritos acima. 

Uma vez definidos os 
objetivos e os valores cor-
respondentes, o trabalho 
passa a ser direcionado 
para o processo de gestão 
financeira pessoal, algo que 
deve ser realizado rotinei-
ramente, para que possam 
ser apurados os resultados 
e resolvidos os desvios que 
certamente ocorrerão no 
caminho.

Tudo isso implica em um 
processo de autoconhe-
cimento e ressignificação 
de valores, principalmente 
aqueles ligados às finanças. 
O desafio é perceber os 
benefícios associados ao es-
tado de consciência que se 
atinge quando conhecemos 
o nosso funcionamento com 
o dinheiro. É muito mais 
simples do que aparenta, 
com ou sem pandemia.

(*) -  Formado em Comunicação 
Social, Jornalismo pela PUC/SP, 

Master em Project Management pela 
George Washington University, 

é sócio do Espaço Meio 
(https://espacomeio.com.br).

Edson Moraes (*)
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Corretoras já 
podem atuar 
com pagamentos 
de boletos 

Desde ontem (4), as correto-
ras e as distribuidoras de títulos 
e valores mobiliários poderão 
prestar serviço de pagamentos 
aos clientes. A medida foi apro-
vada no fim de novembro pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN). Até agora, as contas de 
registros mantidas por clientes 
nas corretoras e distribuidoras 
serviam apenas para fazer aplica-
ções em títulos públicos federais, 
em instrumentos privados de 
renda fixa e na bolsa de valores. 

Essas instituições já podem 
optar por manter as contas de 
registro ou migrar para o mo-
delo de contas de pagamento, 
que permitem, por exemplo, a 
quitação de boletos.

Segundo o Banco Central 
(BC), a ampliação do escopo 
de atuação das corretoras e das 
distribuidoras deve incentivar a 
concorrência entre prestadores 
de serviços de pagamento. A 
medida, informou a autoridade 
monetária na época da aprova-
ção, também ajudará a aprimorar 
a gestão de recursos no segmento 
de intermediação financeira e 
a ampliar as fontes de receitas 
dessas instituições, também 
chamadas de sociedades de 
intermediação. 

Para impedir que o dinheiro 
destinado ao pagamento de bo-
letos tenha outra destinação, o 
CMN determinou que os recursos 
não usados pelos clientes consti-
tuirão patrimônio separado das 
instituições financeiras, devendo 
ser aplicados em títulos públi-
cos federais ou mantidos como 
disponibilidades que podem 
ser sacadas pelo cliente. “Inde-
pendentemente da modalidade 
escolhida, os recursos mantidos 
nas contas, enquanto não com-
prometidos com a liquidação de 
operações em nome dos clientes, 
deverão ser aplicados em títulos 
públicos federais ou mantidos 
como disponibilidades pelas 
sociedades de intermediação”, 
explicou o BC após a aprovação 
da medida (ABr).

O Sebrae disponibiliza de mais de 400 ideias de negócios, com 
conteúdo voltado para quem planeja abrir uma 

micro ou pequena empresa.

Não foi fácil cancelar 
aquela viagem tão 
esperada, reunir os 

amigos virtualmente para 
comemorar o aniversário e 
até mesmo, adiar o sonho 
empreendedor de abrir o 
próprio negócio. Mesmo com 
a pandemia, a expectativa 
é que muitas novas micro e 
pequenas empresas possam 
surgir em 2021, tendo em 
vista que o empreendedo-
rismo é uma das alternativas 
encontradas como fonte de 
trabalho e renda em momen-
tos de crise.

Para apoiar os potenciais 
empresários, o Sebrae dis-
ponibiliza mais de 400 ideias 
de negócios, com conteúdo 
voltado para quem planeja 
abrir uma micro ou peque-
na empresa ou tornar-se 
um microempreendedor 
individual (MEI), neste ano. 
Em 2020, o canal “Ideias 
de Negócios” (https://www.
sebrae.com.br/sites/Portal-
Sebrae/ideias), continuou 
sendo uma das sessões mais 
visitadas. 

Identificou os 26 negócios 
mais pesquisados na página, 

Começo de ano é a época 
para fazer as reflexões do 
ano que passou e também 
planejar o que está por vir. 
Para ajudar nessa tarefa, o 
Sebrae-SP listou oito pon-
tos de atenção envolvendo 
obrigações e serviços impor-
tantes para o empreendedor 
ficar de olho e não perder 
nenhum prazo. A maior parte 
da lista envolve os Microem-
preendedores Individuais 
(MEIs). Já são mais de 11,3 
milhões em todo o Brasil e 
3 milhões no Estado de São 
Paulo. 

O diretor-superintendente 
do Sebrae-SP, Wilson Poit, 
ressalta a importância do 
empreendedor manter as 
obrigações em dia. No caso 
do MEI, ele mantém os 
benefícios como aposenta-
doria e auxílio-doença, por 
exemplo.Só em 2020, mais 
de 1,8 milhão de novos 
MEIs entraram no mercado. 
Confira a lista de serviços e 
obrigações elaborada pelo 
Sebrae-SP:
 1) Inscrição Municipal: 

A Lei de Liberdade 
Econômica conside-
rou todas as atividades 
do MEI como “baixo 
risco”, dispensando 
os empresários dessa 
categoria de empresa 
do Alvará de Funciona-
mento. Mesmo assim, é 
recomendado verificar 
a legislação municipal 
antes da formalização.

 2) Declaração Anual 
do MEI (DASN-SI-
MEI): O período para 
entrega da Declaração 
Anual do MEI é de 2 
de janeiro de 2021 a 
31 de maio de 2021. 
Evite multas e atrasos! 

Obrigações e serviços importantes para o empreendedor ficar 
de olho e não perder nenhum prazo.

Com orientação e suporte da Embrapa, 
iniciativas valorizam plantio orgânico 
e incentivam comunidades carentes a 

cultivar hortaliças.

Eliminar terrenos baldios em 
áreas urbanas, produzir e forne-
cer hortaliças para o consumo 
de escolas e famílias e melhorar 
a qualidade da alimentação da 
comunidade são algumas das van-
tagens da implantação de hortas 
comunitárias nas cidades.

Instaladas em lotes vagos que 
muitas vezes são utilizados como de-
pósitos de entulho e se transformam 
em focos de doenças, a produção das 
hortas comunitárias abastece famílias 
que moram perto desses terrenos. 

Na maioria dos casos, a produção 
é feita a partir dos princípios de 
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Como realizar seu 
sonho empreendedor em 2021

No ano passado, pessoas do mundo inteiro tiveram que adiar sonhos por causa da pandemia

agosto e setembro de 2020, 
por exemplo, houve um 
crescimento de mais de 400 
mil acessos”, contou.

Para incentivar e inspirar 
os futuros empresários, o 
Sebrae preparou uma série 
de matérias com dicas e 
orientações sobre os cinco 
segmentos mais procurados 
no ano passado. São eles: 
distribuidora de bebidas, 
lojas de animais ou pet shop, 
escritório de consultoria, 
frete e transporte de pe-
quenas cargas e alimentos 
congelados e marmitas.

Para a analista do Sebrae, a 
alta procura por informações 
sobre esses tipos de negócios 
pode ser explicada a partir 
do cenário da pandemia. 
“No geral, são áreas que 
conseguiram manter uma 
certa regularidade neste 
período, seja pela facilidade 
para atender a demanda de 
consumo em casa, como 
alimentos e bebidas, ou pela 
possibilidade de um trabalho 
remoto, como é o caso do 
escritório de consultoria”, 
explicou Luciana. Fonte: 
AI/Sebrae.

entre eles: distribuidora de 
bebidas, pet shop, escritório 
de consultoria, frete e trans-
porte de pequenas cargas, 
loja de produtos naturais, 
centro de estética, loja de 
cosméticos e perfumaria, 
hamburgueria, produção de 
alimentos congelados, pada-
ria e fornecedor de refeições 
em marmita.  

Nesses conteúdos es-
peciais, o futuro empre-
endedor facilmente pode 
encontrar diversas infor-
mações organizadas por 
tópicos como: visão geral do 

mercado, estrutura neces-
sária, dicas, investimentos 
e custos, equipamentos, 
pessoal, exigências legais 
e específicas, localização, 
entre outras.

De acordo com a ana-
lista do Sebrae, Luciana 
Macedo, a partir do início 
da reabertura gradual dos 
estabelecimentos, foi possí-
vel observar o crescimento 
do volume de acessos na 
página. “No período da 
retomada das atividades, 
vimos que a procura voltou a 
subir continuamente. Entre 

Oito pontos de atenção para o empreendedor 
ficar de olho no começo de 2021

 3) Opção pelo MEI/ME: 
O prazo para enquadra-
mento por opção para o 
MEI ou ME vai de 2 de 
janeiro de 2021 a 29 de 
janeiro de 2021. 

 4) Excesso de receita de 
até 20% (MEI): Se o 
empresário MEI, no ano 
de 2020, ultrapassou o 
seu faturamento em até 
20%, já deve transmitir 
a Declaração Anual do 
MEI no mês de janei-
ro de 2021 e recolher 
o valor da multa do 
excedente, gerada na 
transmissão da decla-
ração e procurar um 
contador para proceder 
com a migração para 
microempresa e evitar 
recolhimentos retroa-
tivos.

 5) Parcelamento do 
MEI:  Os débitos refe-
rentes a 2020 poderão 
ser parcelados a partir 
de 2021. Somente os 
débitos dos últimos 
cinco anos são exigí-
veis.

 6) Portal do Empre-
endedor: Desde 4 de 
dezembro de 2020, o 

Portal do Empreen-
dedor migrou para 
a plataforma gov.br. 
O novo endereço é: 
(https://gov.br/mei). 
Você será redirecio-
nado para a URL fixa 
(https://gov.br/empre-
sas-e-negocios/pt-br/
empreendedor).  

 7) Atualização do bo-
leto DAS: Todo início 
de ano, há o reajuste 
do valor do salário 
mínimo. Para 2021, o 
valor definido é de R$ 
1.100. Um dos valores 
que o MEI contribui 
no boleto DAS é 5% 
do salário mínimo. 
Portanto, fique atento 
a alteração de valores.

 8) Alteração das ati-
vidades permitidas 
pelo MEI: A cada 
final de ano, o Gover-
no Federal informa as 
ocupações que foram 
incluídas e excluídas 
pelo MEI. Para se 
manter na condição 
de MEI, consulte se 
a sua atividade não 
sofreu alterações (AI/
Sebrae).

Hortas comunitárias são alternativas para agricultura em áreas urbanas
agricultura orgânica. Há 15 anos, 
em uma área pública de cinco mil 
m², a terra vermelha deu lugar 
a hortaliças e árvores frutíferas, 
tornando-se o que é considerada 
hoje a maior horta urbana do DF 
– o Instituto Horta Girassol. A 
coordenadora do projeto, Hosana 
Alves, conta que tudo começou 
em agosto de 2005, quando acon-
teceu um surto de hantavirose na 
região. “A comunidade ficou muito 
preocupada porque tinha um lixão. 
Todos se mobilizaram e pedimos a 
ajuda da administração regional, 
que limpou o local”, lembra.

A partir de então, para evitar 
que o lixo voltasse a se acumular 
no local, a horta foi criada. Inicial-
mente, a plantação era pequena e, 
hoje, o Instituto Horta Girassol tem 
um projeto chamado Comunidade 
que Sustenta Agricultura (CSA), 
que funciona em parceria com pro-
dutores orgânicos e membros da 
comunidade. Os produtos colhidos 
são fornecidos aos participantes 
que ajudam com contribuição 
financeira para o espaço. Toda 
semana, após a colheita, eles 
recebem uma cesta de verduras, 
frutas e legumes em casa.

A Horta Comunitária também 
conta com um Centro de Educação 
Ambiental, onde as crianças partici-
pam de brincadeiras e têm contato 
com legumes, verduras e frutas, 
aprendendo e se familiarizando com 
os alimentos produzidos: tomate, 
couve, beterraba, alface, jiló, repo-
lho, quiabo e outros. Os encontros 
envolvem plantio de hortaliças, ofi-
cinas, discussão de temas, lanches 
comunitários, colheita e distribuição 
de cestas aos voluntários, e doação 
para entidades sociais como creches 
e igrejas. Fonte e mais informações: 
(www.agricultura.gov.br).



Pandemia 
e globalização

A cultura do 
país não é boa, 
pois prevalecem 
os exemplos dos 
maiorais que sempre 
buscam vantagens 
pessoais, em vez de 
servir à pátria e sua 
população

As novas gerações 
estão arcando com 
o apagão mental 

e a desesperança num 
país superendividado e 
atrasado. O Brasil já vinha 
perdendo terreno no bom 
preparo dos jovens. Com a 
desindustrialização, mui-
to da habilidade técnica 
foi perdida e não acom-
panhou as inovações. A 
paralisação determinada 
pela Covid ampliou a 
indolência humana. A 
escola já era fraca, cheia 
de teorias e pouco desen-
volvimento do bom senso 
e raciocínio lúcido. 

O descuido na geração 
e preparo dos filhos para 
a vida está formando uma 
geração fraca para os de-
safios da vida, inclusive 
para o fortalecimento da 
nação. O país se fragiliza 
dando facilidades para 
aqueles que querem ti-
rar proveito das riquezas 
Brasil.

Está difícil entender o 
que está se passando no 
mundo e conhecer a real 
situação. A questão com-
plicada das comunicações 
é o estilo tendencioso, 
ditado por interesses não 
explicitados. 

Um pouco de besteirol 
desvia a raiva daqueles 
que ficam aborrecidos 
com a forma como as 
comunicações são feitas, 
muitas delas levando tudo 
para os baixios da deses-
truturação geral do país 
e do mundo. As pessoas 
comuns não conseguem 
imaginar como agem os 
déspotas no poder que 
atuam como se o Estado 
fosse deles. A economia 
mundial se tornou uma 
arena de gladiadores 
dispostos a tudo para 
assegurar ganhos e do-
minação. São tantas ar-
timanhas que requerem 
muita atenção para que 
o país não seja entregue 
aos usurpadores. 

Jogadores globais sem-
pre buscam usar o ca-
bresto da corrupção para 
dobrar governantes e suas 
equipes a serem dóceis 
com relação aos interes-
ses dos poderosos. Mais 
uma vez se repetiu a hora 
de votar, de escolher os 
zeladores das cidades do 
Brasil. Quem são os que 
venceram as eleições? 
O que já fizeram pelo 
Brasil, pela cidade e sua 
população? 

Perguntas deixadas ao 
vento na nebulosa campa-
nha do horário gratuito da 
TV, onde predominaram 
promessas irrealizáveis, 
futilidades e fofocas, tudo 
para tomar o voto dos 
incautos que compram 
coisas por impulso para 
se arrependerem tarde 

demais. Estão tirando 
a máscara e mostrando 
descaradamente a sua 
hipocrisia e vileza para 
atender à própria cobiça.

Os falsos estadistas se 
julgam donos do Estado, a 
sua falsidade é incrível, e 
as pessoas não acreditam 
que alguém possa mentir 
tanto. Durante séculos 
a ordem era capitalismo 
de livre mercado. Surgiu 
o capitalismo de estado, 
que se aproveita da globa-
lização e do livre mercado 
com outros modos de 
produção através da co-
ordenação centralizada, 
sem que tivessem sido 
estabelecidas as regras 
desse entrosamento, re-
sultando no fechamento 
de muitas fábricas e pos-
tos de trabalho. 

O desemprego continua 
aumentando. O cenário 
é de desolação. As pes-
soas querem trabalhar, 
mas não encontram em-
pregos. Querem ir ao 
shopping, mas há riscos. 
Querem vender coisas, 
mas não há compradores. 
Aflitas, querem uma vida 
normal, mas isso requer a 
volta à naturalidade. 

Durante o evento Cida-
dão Global 2020, a econo-
mista Esther Duflo disse 
que “a pandemia mostrou 
como é perigoso ter uma 
cadeia de distribuição 
que depende de um único 
lugar. Precisa haver um 
esforço para distribuí-la 
mais. Esta é uma oportu-
nidade para países, como 
o Brasil, que têm força de 
trabalho e investimento 
e estão só esperando seu 
momento”.

As massas estão con-
fusas, envolvidas por um 
sentimento de frustração 
diante das crescentes 
dificuldades e da en-
xurrada de informações 
contraditórias. Estamos 
enfrentando um grande 
declínio que traz a marca 
da crise econômica com 
seus efeitos que a tudo 
atinge. Uma crise civiliza-
tória avança pelo mundo, 
nitidamente visível no 
Brasil devido à falta de 
adequado preparo para a 
vida, que se agrava com a 
falta de responsabilidade 
de homens e mulheres 
na geração e preparo dos 
filhos. 

A decadência está pene-
trando também pela falsa 
cultura, uso de drogas, 
intelectuais que insistem 
em justificar a destruição, 
artistas que defendem 
uma vida desregrada e 
promíscua, desvalorizan-
do a mulher, a mãe, e que 
zombam da beleza genuí-
na. Nesta Terra desolada 
e cercada de asperezas, 
uma sensação de tristeza 
invade os corações. Falta 
um sentido elevado e a 
espontânea alegria de 
viver. É preciso despertar 
a alma entorpecida.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, 
realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br).  E-mail: bicdutra@
library.com.br; Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Mas, o desafio de im-
plantar esse pensa-
mento, de forma que 

gere impacto nas mais diver-
sas unidades de negócio, foi 
um tanto quanto complexo, 
no entanto, deixou algumas 
aprendizagens para o pró-
ximo ano. 

Para César Costa, Head 
de Inovação Corporativa da 
Semente Negócios - empresa 
de aprendizagem empre-
endedora - inovar provoca 
mudanças, muitas das vezes, 
radicais no modus operandi 
das empresas. “É natural que 
as organizações as rejeitem. 
No entanto, o que ninguém 
esperava era ter que fazer 
isso à força e em pouquíssi-
mo tempo. Logo, a inovação, 
que é frequentemente vista 
como um vírus que busca 
espalhar-se, passou a ser 
o sistema imunológico que 
expulsa a tradicionalidade”, 
explica. 

Para que haja um am-
biente propício para que as 
pessoas consigam promover 
um ecossistema corporati-
vo inovador sustentável é 
fundamental haver, dentre 
diversos outros fatores, 
o apoio das lideranças da 
empresa na linha de frente. 
Costa afirma que as empre-
sas que quiserem se destacar 
em 2021 devem absorver o 
conceito de que a inovação 
deve ser estimulada a partir 
da cultura adotada pela orga-

A inovação deve ser estimulada a partir da cultura 
adotada pela organização e que esta deve 

estar em constante movimento.
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ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60 - NIRE 35.300.330.803

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 14/01/2021, às 10:00hs,  
na sede da Sociedade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço 
da sede social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social  
da Companhia; e (ii) consolidação do Estatuto Social. 

ALESSANDRO RINCO - Diretor

Vivaldo José Breternitz (*)
 
A pandemia não está diminuindo a velocidade com que 

5G, a nova tecnologia de comunicações que deve trazer 
mudanças revolucionárias ao mundo em que vivemos, 
está se disseminando pelo mundo. Segundo a empresa 
sueca Ericsson, um dos maiores fornecedores mundiais 
de equipamentos de telecomunicações, ao final de 2026 
cerca de 60% da população mundial viverá em áreas co-
bertas por 5G, acreditando-se que 3,5 bilhões de pessoas 
usarão a tecnologia. 

A empresa, que em junho previra que 5G teria, ao final 
de 2020, 190 milhões de usuários, reviu suas previsões e 
disse agora que esse número deve chegar a 218 milhões 
e que a área hoje coberta por esse serviço é habitada 
por cerca de um bilhão de pessoas, algo como 15% da 
população mundial. Apesar da 5G estar presente mais 
fortemente na Coréia do Sul, Reino Unido e em algumas 
cidades americanas, é na China que seu uso e taxa de 
crescimento são maiores. 

Isso se deve ao fato do governo chinês dar prioridade 
à sua implantação e de estarem disponíveis naquele país 
celulares 5G com preços inferiores a 200 dólares. 

Voltando a 2026, a Ericsson acredita que, nesse ano, 
80% dos celulares usados na América do Norte serão 5G 
e no noroeste da Ásia (China, Coréia do Sul e Japão), esse 

Treze dicas de inovação 
para empresas em 2021

Em função da pandemia, ao longo de 2020, grande parte das empresas foram estimuladas - e até 
mesmo, “obrigadas” - a disseminar o mindset de inovação dentro de suas operações

saudável do que alto 
funding inicial; 

	 •	Ter	 metodologia	 e	 pro-
cesso torna o processo 
menos arriscado; 

	 •	Envolver	 clientes	 em	
todo o processo de trans-
formação; 

	 •	Tratar	funcionários	como	
clientes e processo de 
inovação como produto 
para conseguir efetiva-
mente vendê-la interna-
mente; 

	 •	Inovação	 corporativa	
deve ter direção, metas 
e KPIs específicos; 

	 •	Metas	 do	 business	 são	
diferentes das metas de 
inovação. 

	 •	Cada	 organização	 tem	
seu próprio modus ope-
randi, portanto, prescre-
ver o que cada empresa 
deve ou não fazer é um 
tanto quanto inapropria-
do. 

“Em 10 anos de experiên-
cia atendendo as mais diver-
sas empresas do mercado, 
tais como Mercur, Natura e 
Randon, identificamos que 
esses princípios fazem sen-
tido para que o processo 
de inovação corporativa 
aconteça de forma eficiente, 
reduzindo gradualmente os 
riscos e tornando-o perene 
no longo prazo”, enfatiza 
Costa. Fonte e mais infor-
mações: (www.sementene-
gocios.com.br).

nização e que esta deve estar 
em constante movimento. 

“Falhar deve ser visto 
como aprendizado, porém há 
metodologias de Customer 
Development, Lean Startup, 
Design Thinking, Business 
Model Canvas e, é claro, o 
Caminho Empreendedor e 
Corporate-Up - Metodologia 
da Semente - que traz resul-
tados não só qualitativos, 
mas também quantitativos 
para as companhias que 
desejam se tornar mais ino-
vadoras no próximo ano”, 
exemplifica César. Ao longo 
de anos apoiando tanto star-
tups quanto corporações, ele 
identificou treze princípios 
que facilitam o processo de 
inovação dentro de corpora-
ções. São eles: 
	 •	Disseminar	 a	 inovação	

lentamente, para ir se 
espalhando pela institui-
ção; 

	 •	Dar	autonomia	aos	times	
(com direcionamento, 
responsabilidade e con-
fiança); 

	 •	Inovação	 corporativa	
deve ser um processo 
descentralizado e trans-
parente; 

	 •	Focar	no	problema	a	ser	
resolvido e na experiên-
cia do cliente antes de 
pensar em solução; 

	 •	Cultura	 e	 processo	 de	
inovação devem cami-
nhar juntos; 

	 •	Aprender	é	mais	impor-
tante do que construir; 

	 •	Pequenos	 passos	 são	
mais promissores do que 
grandes apostas; 

	 •	Funding	gradual	é	mais	

5G cresce mais depressa 
do que se esperava

índice estará em 66%. Em resumo: enquanto no resto 
do mundo, a 5G está crescendo mais depressa do que se 
esperava, aqui no Brasil quase nada acontece, enquanto 
se espera decisões do governo acerca do assunto. 

As operadoras estão nos oferecendo uma espécie de 5G 
fake, usando para isso uma parte das faixas de radiofrequ-
ência 4G, serviço esse que oferece poucas das vantagens 
oferecidas pela 5G real. 

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

Dados são controle e poder para criar 
serviços e produtos, potencializando 
a eficiência e a lucratividade das em-
presas. 

Com a pandemia do Coronavírus, per-
cebemos o aumento no uso de aplicativos 
e de novas tecnologias, resultando num 
crescimento do fluxo de dados em todos 
os setores econômicos, inclusive no agrí-
cola. Com o aumento da acessibilidade 
aos smartphones e à rede mundial de 
computadores, o ambiente rural se apro-
ximou de tecnologias como Big Data, IoT 
(Internet das Coisas) e IA (Inteligência 
Artificial). 

Com isso, questões de privacidade e de 
segurança despontaram, pois nos dados 
extraídos de máquina, produção, fundiário 
e financeiro, temos informações, que iden-
tificam lavradores e funcionários, assim 
como os clientes e os próprios produto-
res, por exemplo. Esses dados pessoais 
têm valor econômico considerável, o que 
desperta interesse para a exploração de 
novos negócios. 

Isso torna o agronegócio indissociável da 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, 

vigente desde setembro de 2020 e que 
passou a exigir uma nova postura sobre 
o tratamento de dados pessoais e direitos 
de seus titulares, impondo a priorização da 
segurança e da privacidade às empresas, 
que podem ser multadas pelo não cumpri-
mento às normas e por diferentes órgãos. 

No Brasil, a Confederação da Agricultura 
e Pecuária apresentou preocupações com a 
privacidade e segurança de dados pessoais 
rurais, inclusive sobre a possibilidade deles 
serem utilizados para influenciar mercados 
de commodities.Na outra ponta, a Asso-
ciação Brasileira de Sementes e Mudas 
tem defendido uma posição mais voltada à 
liberdade, alegando possibilidade de perda 
de inovação e competitividade no setor. 

Neste contexto, é preciso equilibrar o 
desenvolvimento e a privacidade. Assim 
como é exigida a proteção de dados pes-
soais e não-pessoais, também é necessário 
impulsionar os negócios e o desenvolvimen-
to. Essa é a postura ideal e alguns códigos 
de conduta surgiram com esse propósito 
ao redor do mundo. 

Em 2014, a American Farm Bureau 
Federation, trabalhando com grupos de 
commodities, de organizações agrícolas e 
de fornecedores de tecnologia, estabeleceu 

os Princípios de Privacidade e Segurança 
para Dados Agrícolas e aprovou a autor-
regulação de dados não pessoais com 
princípios alinhados à LGPD. 

Num outro continente, em 2018, uma 
coalizão de associações da cadeia agro-
alimentar da União Europeia lançou um 
código de conduta sobre compartilhamento 
de dados agrícolas. Prevendo o aumento 
da disponibilidade de informações entre as 
organizações e a velocidade da inovação, a 
Nova Zelândia também aprovou um Código 
de Prática dos Dados Agrícolas, que incre-
mentou a possibilidade de um processo de 
acreditação não oneroso. 

Esses movimentos comprovam que a 
privacidade e a proteção de dados são parte 
do agronegócio e, portanto, a LGPD não é 
uma opção, mas uma realidade do setor, 
sobretudo para as empresas que querem 
permanecer competitivas e atualizadas 
nesta nova Era Digital. 

Existe uma longa jornada pela frente 
e, agora, mais que antes, é preciso con-
formidade. 

(*) - É consultor sênior em Data Privacy na ICTS 
Protiviti, empresa especializada em soluções para 

gestão de riscos, compliance, auditoria interna 
(https://icts.com.br/).

Agricultura 4.0: a aplicação da LGPD 
para a proteção de dados com valor econômico
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 05 de janeiro de 20216

Gustavo Fanaya (*)

A destinação final de todo esse material está entre as prin-
cipais preocupações quando falamos em sustentabilidade. 
Segundo o Relatório Abrelpe, em 2019, mais de 29 milhões 

(40,5% do total) de toneladas de resíduos sólidos urbanos foram 
destinados inadequadamente ao meio ambiente.

O estímulo à reciclagem é uma das principais soluções 
apontadas para a resolução do problema. Dessa forma, é 
possível fazer com que resíduos descartados pelos consumi-
dores possam voltar à cadeia produtiva como matéria-prima, 
no processo que conhecemos como logística reversa, um 
importante elemento da chamada Economia Circular. Mas, 
além de investir em reciclagem, é preciso pensar no assunto 
de maneira mais ampla. 

Um dos principais desafios em relação à gestão de resíduos 
não trata apenas de reciclar, mas de reaproveitar e de reduzir o 
volume de lixo. E de uma forma em que todos, sem exceção, par-
ticipem do processo, seguindo os princípios da responsabilidade 
compartilhada, previsto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), vigente desde 2010. Para a sociedade de consumo de 
massa as embalagens dos produtos são um importante instrumento 
de marketing, agregando valor aos produtos e alavancando as 
vendas por impulso. 

Vencer a disputa pela atenção do público nas prateleiras é um 
imperativo para qualquer empresa sobreviver e crescer em mer-
cados competitivos. Além disso, as embalagens devem garantir a 
integridade de seus conteúdos. Cerca de 80% do lixo doméstico 
é composto por material reciclável, em sua maioria embalagens 
pós-consumo, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. 
Apenas o plástico, um dos mais comuns tipos de embalagens, 
representa 13,5% do total de resíduos sólidos gerados no país 
(mais de 10,5 milhões de toneladas). 

Porém, as embalagens e pacotes de papel e papelão multiplica-
ram-se com a pandemia em decorrência da explosão das compras 
por e-commerce e dellivery. Alguns exageros são tão recorrentes 
que passaram a ser padrão, como a utilização de embalagens 
duplas ou desproporcionais ao tamanho do produto, criadas 
exatamente para passar a ilusão de que o conteúdo é muito maior.

Já parou para pensar na quantidade de lixo reciclável que você e sua família produzem mensalmente? Anualmente? Ao longo 
de suas vidas? Vocês certamente se surpreenderiam... Com a pandemia, o volume de lixo doméstico cresceu mais de 15%, 

segundo estimativa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe). 

Foto de Alex Fu no Pexels

desintegrá-lo. É preciso achar meios de reduzir, reutilizar, reciclar 
ou recuperar esses materiais. Para isso, é necessário que haja 
ações positivas não apenas por parte das indústrias usuárias, mas 
também por fabricantes de embalagens, atacadistas, varejistas, 
distribuidores, importadores, recicladores, operadores logísticos, 
parlamentos, órgãos reguladores e fiscalizadores e, acima de 
tudo, consumidores.

As estratégias de marketing precisam ser repensadas. Operações 
locais consorciadas para embalagens retornáveis precisam ser 
estruturadas. É um desperdício inconcebível somente utilizar-se 
qualquer embalagem de vidro uma única vez. Cresce cada dia 
mais o número de estabelecimentos especializados na venda a 
granel de produtos. Também se amplia a utilização de embalagens 
biodegradáveis. A Europa foi mais longe e aprovou o fim do uso 
do plástico descartável, de uso único. O movimento, porém, ainda 
é muito tímido por aqui. Em São Paulo, já houve a cobrança por 
sacolas plásticas em supermercados. 

É preciso que toda a cadeia logística de distribuição e varejo 
pense em novos formatos. Oferecer descontos, condições espe-
ciais e incentivos também é válido.

Outra opção que muitos brasileiros devem ter na memória 
são as garrafas de vidro retornáveis (os famigerados “cas-
cos”, transportados em engradados), formato que imperava 
na venda de refrigerantes e cervejas até os anos 90. Dava 
muito trabalho para todo mundo, fabricantes, comerciantes 
e consumidores, mas não se via garrafas PET boiando em 
rios e mares. 

Éramos sustentáveis e nem sabíamos disso. Adotava-se um 
vasilhame padrão, que era reutilizado mais de 20 vezes por dife-
rentes empresas engarrafadoras. Mas um dia, para alegria e faci-
lidade geral, surgiram as inigualáveis garrafas PET descartáveis. 
O efeito todo mundo conhece. Muitos filmes antigos mostram a 
pitoresca cena do entregador deixando garrafas de vidro cheias 
de leite fresco bem cedo na soleira das portas dos clientes. E 
levando as vazias. As atualmente dominantes embalagens de 
leite longa vida são mais fáceis de transportar e muito eficientes 
para garantir a integridade do produto, porém são complexas e 
de difícil reciclagem.

Segundo estimativa da própria Coca-Cola, o custo final de 
uma garrafa retornável é cerca de 30% menor que o custo 
de uma garrafa PET. A empresa e outras gigantes fabrican-
tes de bebidas e alimentos possuem projetos para ampliar o 
uso dos retornáveis, mas ainda há muito a ser feito para que 
esse volte a ser o formato dominante. É preciso que atinja 
não apenas a indústria de alimentos e bebidas, mas também 
outros segmentos, como higiene e limpeza, entre outros. E 
também conceber modelos de negócios que englobem os 
pequenos fabricantes e atraiam o interesse dos varejistas e 
dos consumidores.

Políticas públicas também poderiam sobretaxar produtos com 
embalagens de baixa reciclabilidade e conceder benefícios tri-
butários a empresas que utilizem embalagens biodegradáveis ou 
retornáveis, gerando grande impacto positivo. Da mesma maneira, 
estimular estabelecimentos comerciais que deem preferência a 
esses tipos de produtos também se mostra uma boa alternativa. 
Tudo isso se refletiria em um preço mais atrativo para a venda 
do produto no varejo e estimularia a os consumidores a adotar 
as escolhas mais sustentáveis. 

Nenhuma dessas alternativas é de fácil implantação. Mas é 
importante que todos os envolvidos na cadeia de valor, do fa-
bricante ao consumidor, assumam suas responsabilidades para 
que os resultados sejam alcançados. É preciso articular parcerias 
entre concorrentes, da indústria e do comércio, e desenvolver 
ações de conscientização junto ao público consumidor. 

Os benefícios de uma ação sistêmica e integrada vão muito além 
da melhora da sustentabilidade ambiental, pois transbordam na 
criação de novas tecnologias, geração de empregos e renda, com 
vantagens econômicas para todos.

(*) - É diretor-executivo do Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR), insti-
tuição que tem o propósito de operacionalizar um sistema de logística reversa 
de embalagens pós-consumo, visando atender a legislação vigente no âmbito 

estadual e federal.
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O problema disso tudo é que não há lugar no nosso planeta 
para depositar tanto volume de material descartado e a natu-
reza demandaria décadas ou mesmo séculos para dar conta de 

MAis do que reciclAr, é preciso reduzir A 
gerAção de resíduos sólidos

Meio AMBieNTe



Os avanços tecnológicos 
impactando no perfil 

do investidor
O mercado financeiro, 
tanto brasileiro 
quanto americano, 
em diferentes 
momentos, passou por 
instabilidades

Isso influenciou o compor-
tamento dos mais diversos 
investidores, fazendo com 

que alternativas surgissem e 
viessem a estimular a diver-
sificação dos investimentos 
dentro e fora do Brasil. William 
Smith, brasilianista da Univer-
sidade de Miami, analisou em 
1991, o boom de brasileiros 
no exterior. 

Em sua análise, o deslo-
camento das economias de 
brasileiros de classe média, 
conquistadas com muito tra-
balho, não representavam fuga 
de capital, mas uma busca por 
novas perspectivas, já que as 
constantes crises econômicas 
do Brasil da época, não lhes 
proporcionava isso.   

Essa fuga de economias, 
pode ser explicada, pelas 
várias mudanças da moeda, 
mas principalmente, pela hi-
perinflação no Brasil ocorrida 
entre a década de 1980 e 1990, 
tendo no Plano Real em 1994, 
uma trégua, alcançando certa 
estabilidade econômica. 

Os avanços e retrocessos 
relacionados à política eco-
nômica da época, somado a 
crises globais, fizeram com 
que o Brasil atingisse o ápice 
do isolamento comercial em 
1991, conduzindo muitos 
brasileiros a se arriscarem em 
novas alternativas, dentre elas, 
a mudança de país.  

Atualmente, o que se perce-
be, é que ao invés da mudança 
de país, na busca de novas 
perspectivas, busca-se alcançá
-las de outra maneira, ou seja, 
com a mudança no perfil deste 
investidor e dos investimentos. 
Mesmo que haja a volatilidade 
dos mercados, nota-se que a 
busca por retornos financeiros 
imediatos, em alguns casos, 
deu lugar a uma visão de longo 

prazo. 
Outro ponto que chama a 

atenção, é o alcance deste 
investidor, já que foi amplia-
do, graças ao uso de novas 
ferramentas tecnológicas, bem 
como, seu aperfeiçoamento no 
trato com elas, uma realidade 
do novo cenário mundial. É 
possível acompanhar aplica-
ções financeiras na tela de 
um celular, pesquisar novos 
cenários para investimentos, 
navegar em realidade virtual 
para escolher imóveis locali-
zados em outros países, sem 
sair de casa. 

É possível citar inúmeros 
exemplos, desses avanços 
tecnológicos, porém cabe 
destacar o mais recente, co-
nhecido como PIX, sistema 
de transferências de dinheiro 
e pagamentos instantâne-
os. Ele chega para facilitar 
as transações financeiras, 
principalmente, no mercado 
imobiliário. Por meio do PIX, 
é possível haver redução na 
burocracia, no que tange, a 
realização de pagamentos de 
compra e venda de imóveis, ta-
xas cartorárias, impostos, etc. 

Com isso, o comportamento 
dos investidores ao longo do 
tempo, especialmente, aqueles 
que buscam oportunidades em 
outros países, visando diversi-
ficação cambial e patrimonial, 
os chamados investidores 
internacionais, mudou muito. 
Com a ampliação da visão de 
negócios, investir por exemplo, 
na compra, ou no aluguel de 
imóveis adquiridos nos EUA, 
tornou-se uma forma de aplicar 
o dinheiro de forma rentável. 

Além do que, com a variação 
do câmbio, comprar imóveis na 
baixa do dólar e vender com 
sua valorização, repatriando 
recursos investidos, tornou-se 
uma manobra financeira muito 
útil, em tempos de crise. Já que 
uma das principais vantagens 
de se fazer investimento no se-
tor imobiliário, é a segurança.         

(*) - É fundador da Elite International 
Realty (www.eliteinternational.com).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

florestas e a temível Cor-
dilheira dos Andes, foram 
recebidos por presidentes 
e aclamados como heróis. 
Essa incrível história – 
uma das maiores aven-
turas automobilísticas 
mundiais – é contada pelo 
Museu Mário Fava, na ci-
dade de Bariri, no interior 
de São Paulo.

Giuseppe Mário Fava, 
natural de Bariri, foi o me-
cânico da expedição, junto 
com Leônidas Borges de 
Oliveira e Francisco Lopes 
da Cruz. Inaugurado em 
2018, o museu guarda em 
seu acervo fotos e livros 
sobre a façanha, uma es-
tátua em tamanho natural 
de Mário Fava e um dos 
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A incrível expedição pelas Américas com 
dois Ford Modelo T nos anos 1920/30

Durante dez anos, de 1928 a 1938, três brasileiros fizeram uma expedição de mais de 27.000 km com 
dois Ford Modelo T pelas Américas do Sul, Central e do Norte

veículos da expedição, o 
Ford Modelo T 1918, ba-
tizado de Brasil, doado na 
época pelo jornal “O Glo-
bo” do Rio de Janeiro. O 
outro foi um Ford Modelo 
T 1925 picape, chamado 
São Paulo, doado pelo 
“Jornal do Comércio”, da 
capital paulista.

Entre outras aventuras, 
eles ficaram quatro meses 
perdidos na selva da Co-
lômbia, um dos veículos 
capotou e tiveram de 
entrar no Panamá com os 
carros desmontados por 
causa do pântano. Quan-
do ainda nem se sonhava 
com carros flex, chegaram 
a usar querosene e “chi-
cha” – bebida fermentada 
usada pelos indígenas da 
Cordilheira – para abas-
tecer, junto com banha 

de lhama e porco para o 
motor não ressecar.

A expedição cruzou 15 
países das três Américas, 
onde foram saudados pelo 
público e recebidos por 
presidentes, como Isidro 
Cueva, do Equador, e Ri-
cardo Oreamuno, da Costa 
Rica, que lhes deu ajuda 
financeira. Foram “hospe-
des de honra” no Paraguai, 
Argentina, México e Nica-
rágua, onde tiraram fotos 
com o líder de oposição 
Augusto Sandino, dois 
dias depois fuzilado numa 
emboscada.

No Peru, levaram quatro 
meses para atravessar os 
Andes e percorreram 450 
km de deserto de gelo a 
5 mil metros de altitude. 
Tiveram de entrar no 
Panamá com os carros 
desmontados por causa do 
pântano, e encontraram 
atletas brasileiros que se-
guiam para a Olimpíada de 
1932, em Los Angeles. Nos 
EUA, se encontraram com 
Henry Ford, em Detroit, e 
foram recebidos pelo pre-
sidente Franklin Delano 
Roosevelt na Casa Branca, 

em Washington, como 
paladinos do progresso, 
além de representantes 
de indústrias, câmaras de 
comércio e universidades.

De Nova York, seguiram 
de navio para o Rio de 
Janeiro onde chegaram 
em 25 de maio de 1938, 
com os dois Ford T. Dias 
depois, o trio foi recebido 
no Palácio do Catete pelo 
presidente Getúlio Vargas, 
que mandou batizar ruas 
da capital com o nome 
da cidade natal de cada 
expedicionário.

Nos anos seguintes Má-
rio Fava participou da 
Marcha para o Oeste, 
abrindo estradas e fun-
dando cidades no interior 
de Goiás, inclusive Brasí-
lia, e no Norte do Paraná. 
Instalou-se em Paranavaí, 
onde faleceu em 2000, 
com 92 anos. O Museu 
Mário Fava é aberto à vi-
sitação pública e também 
dispõe de publicações 
para venda, no (http://
museumariofava.com.br/
home). - Fonte: Burson 
Cohn & Wolfe – Atendi-
mento Ford.
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Gestão corporativa 
e empresarial é 

prática diária entre as 
tendências para 2021

O ano de 2020 é 
considerado o ponto 
fora da curva dos 
últimos 50 anos, no 
mínimo

Devido aos impac
tos ocasionados 
pela pandemia, 

as complexidades deste 
ano geraram e geram, 
em muitos, a esperan
ça da renovação para 
2021. Entretanto, prin
cipalmente para a saúde 
financeira dos negócios, 
é preciso planejamento 
e otimização de recur
sos para que o próximo 
período seja, de fato, de 
retomada.

É plenamente enten
dido que os impactos da 
pandemia estão ligados 
ao receio de consequên
cias imprevisíveis à eco
nomia. Com isso, gran
des passos podem ser 
arriscados e mal inter
pretados. A caracterís
tica mais importante e 
necessária nos últimos 
anos (mesmo antes de 
2020) permanece a mes
ma para um 2021 prós
pero –a flexibilidade para 
lidar com dificuldades.

A realidade deste ano 
(com exceção à questão 
da saúde) já nos reme
te a necessidades em
presariais que geraram 
destaque desde os últi
mos anos. A preparação 
para lidar com o novo 
é algo que vem criando 
empresas totalmente 
disruptivas, que ganham 
mercados jamais espera
dos. Porém, aquelas que 
não se prepararam para 
isso estão fechando as 
portas.  

A COVID19 trouxe, 
de maneira acelerada, 
desafios aos negócios 
em situação similar a 
chegada de novas tec
nologias, legislações de 
alto impacto e entrada 
de novos players no que 
diz respeito à necessida
de de se reinventar. Por 
isso, estamos constante
mente criando métodos e 
formas para nos reinven
tar. O ano de 2021 não 
tende a ser diferente. Os 
próximos doze meses são 
considerados um reset 
a tudo o que aconteceu 
neste. 

Se faz necessário pon
tos de vista diferentes 
para transformar a re
alidade das empresas 
e permanecer no mer
cado, principalmente 
num período de tan
tas incertezas. Para as 
empresas que querem 
desenvolver projetos e 
planos que diferem um 
pouco do que temos vis
to no dia a dia, um plano 
estratégico corporativo 
é necessário, afim de 
alinhar as necessidades 
de todos os stakeholders 
e colocar os resultados 
da empresa um passo à 
frente.

A gestão corporativa 
empresarial necessita 
de bases sólidas imple
mentadas, com políticas, 
códigos de conduta e 
procedimentos que nor
teiam a sobrevivência em 
um ano de instabilidade 

– que é como deve ser 
2021. É preciso focar 
todos os envolvidos em 
uma única causa. Os 
pilares – pessoas, pro
cessos e sistemas de 
gestão – são os alicer
ces que transformam os 
objetivos empíricos em 
resultados oficialmente. 

Esses pilares precisam 
ser acompanhados para 
que os resultados sejam 
transformados, cada um 
com sua metodologia 
específica. Os resultados 
podem ocorrer sem a 
existência de um desses, 
ou até com um desní
vel, porém, em algum 
momento irá desabar 
se não for visto de for
ma igualitária. Além do 
foco nos pilares citados, 
algumas questões impor
tantes devem estar mais 
presentes em 2021. A 
sustentabilidade, o com
pliance e a governança 
corporativa são alguns 
deles. 

Esses três fatores são 
uma realidade que foca 
na transparência das em
presas, retirando o véu 
que separa o ambiente 
externo e interno de uma 
companhia, fazendo com 
que tudo fique conec
tado e tenha a mesma 
importância. A recepção 
do ambiente externo 
é recheada de concei
tos de sustentabilidade 
(ambiental, social e cul
tural), governança cor
porativa (transparência, 
equidade, accountability 
e responsabilidade cor
porativa) e compliance 
(anticorrupção, ética, 
integridade e, ainda, a 
nova Lei Geral de Pro
teção de Dados). 

Todos esses conceitos 
devem ser absorvidos 
pela empresa, inter
pretados por meio da 
mensagem que é forne
cida pelos stakeholders 
para uma transformação 
em riscos empresariais. 
Feito o mapeamento de 
todos os riscos, esses 
devem ser direcionados 
para o ambiente inter
no da empresa. O foco 
devem ser os trabalhos 
para a gestão integrada 
e comissões de ética ou 
conduta. Planos, méto
dos e medidas devem 
nortear a gestão corpo
rativa para resolução, 
além de ser base para 
problemas futuros – é um 
plano de ação e agente 
norteador para direcio
nar o fluxo empresarial 
para o resultado.

A mudança para o ano 
de 2021 não será a tran
sição de um ano crítico 
para um próspero, mas 
sim de um período de 
aprendizado para um 
ano de prática. Aqueles 
que souberem como lidar 
com a complexidade 
e entenderem que os 
obstáculos irão surgir, 
sairão com maior rapidez 
do “luto” e tomarão os 
primeiros lugares para 
uma retomada sadia.

(*) - Com formação na área ambiental, 
especialista em educação, sistemas de 

gestão integrados e MBA em Gestão 
Empresarial, é executivo em sistemas 

de gestão em indústria e autor do livro 
“Administrando sistemas, gerindo 
processos e engajando pessoas”.

Luiz Otávio Goi Jr (*)

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RAUL BATISTA FERREIRA, profissão: auxiliar de expedição, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Carapicuíba, SP, data-nascimento: 13/11/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adival Gomes Ferreira e de Dirce 
Oliveira Batista. A pretendente: MARIA DO CARMO BARROS LIMA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Santa Maria da Boa Vista, PE, data-nascimento: 
27/07/1996, residente e domiciliada em Itaberaba - Juazeiro, BA, filha de Herbete Pereira 
de Lima e de Milian Gomes de Barros.

O pretendente: WELLINGTON DE LIMA SILVA, profissão: montador óptico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/04/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Valdo Soares Silva e de Edivania 
Barbosa de Lima. A pretendente: GABRIELI MARTINS GONÇALVES, profissão: auxiliar 
fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/01/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilberto Gonçalves e de 
Silmara Martins.

O pretendente: FABIO SALES, profissão: ajudante de pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 20/07/1978, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gabriel Sales e de Marinalva Vieira Sales. A 
pretendente: LOURDES DA CONCEIÇÃO GODOI, profissão: aposentada, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 07/06/1943, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José de Godoi e de Francisca 
Maria da Conceição.

O pretendente: ARTUR FRANCISCO MENESES DE LIMA SILVA, profissão: auxiliar 
de escritório, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
10/03/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco 
Chagas de Lima Silva e de Maria de Lourdes Meneses Barros. A pretendente: NAYARA 
DE SOUSA DA CUNHA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, SP, data-nascimento: 26/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Reginaldo Martins da Cunha e de Lourdes Rodrigues de Sousa 
da Cunha.

A pretendente: CAMILA TEIXEIRA DE FREITAS, profissão: supervisora operacional, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 06/02/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Afonso Soalheiro de Freitas 
e de Maria Marta Teixeira de Sena. A pretendente: DIANA RAMOS DE SOUZA, profis-
são: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
30/12/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Osório 
de Souza e de Neide Sirlene Ramos dos Santos Souza.

O pretendente: REGINALDO ASSIS DOS SANTOS, profissão: funcionário público 
estadual, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nas-
cimento: 14/12/1975, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Mario Assis dos Santos e de Maria Zelia Xavier da Silva Santos. A pretendente: 
CELIANE BERNARDINO DA SILVA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: em Patos, PB, data-nascimento: 23/06/1986, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ocelio Inacio da Silva e de Francisca Ber-
nardino dos Santos Silva.

O pretendente: FERNANDO VICENTE DA SILVA, profissão: mecânico de bombas hi-
dráulicas, estado civil: solteiro, naturalidade: em Campina Grande, PB, data-nascimento: 
08/03/1981, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Florentino 
Vicente da Silva e de Rosa Maria da Conceição. A pretendente: VIVIAN DE OLIVEIRA 
BATISTA, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 20/04/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Antonio Adelino Batista e de Marilene Borges de Oliveira.

O pretendente: IGOR BATISTA SILVA, profissão: analista de testes, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 18/06/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Evângelo Costa Silva e de Maria 
dos Anjos Batista Chaves Silva. A pretendente: JOYCE LEME SILVA, profissão: técnica 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 
22/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Santana 
da Silva e de Magali Vidal de Camargo Leme Silva.

O pretendente: RUBENS FREIRE CAVALCANTI VILELA, profissão: analista de 
redes, estado civil: solteiro, naturalidade: em Mairiporã, SP, data-nascimento: 
12/01/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Romil-
ton Freire Vilela e de Maria Rosilda Cavalcanti Vilela. A pretendente: NATAELLE 
APARECIDA TAVEIRA DA SILVA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 10/11/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato Aguiar da Silva 
e de Eneildes Rocha Taveira de Oliveira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: GUILHERME RODRIGUES LADI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/10/1993, bancário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Paulo Valerio Ladi e de Sandra Rodrigues de Oliveira Ladi; A pretendente: 
BARBARA GONÇALVES LOPES, brasileira, solteira, nascida aos 06/06/1996, bancária, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Alexandre 
Martini Lopes e de Silvia Gonçalves Lopes.

O pretendente: MARCOS FELIPE SEVERO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 31/01/1996, auxiliar de serviços gerais, natural de Barras - PI, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Antonio Pereira do Nascimento Filho e de Erinalda 
da Silva Severo; A pretendente: VITORIA LEITE DE JESUS, brasileira, solteira, nascida 
aos 01/07/2000, do lar, natural de Itapicuru - BA, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de José Augusto Santana de Jesus e de Laudiceia Leite.

O pretendente: EDUARDO LUCAS FONSECA RUFINO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 27/07/1993, supervisor de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Valter Roberto Rufino e de Adriana Fonseca de Oliveira Rufino; 
A pretendente: JESSICA NOGUEIRA DE ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 
05/02/1994, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Edvaldo Cardoso de Araujo e de Iara Aparecida Nogueira.

O pretendente: DIOGO LIMA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/10/1984, 
operador de escavadeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Carlos Cardoso da Silva e de Eliane Barbosa Lima Silva; A pretendente: 
NATáLIA CLEMENTE ANGELO, brasileira, solteira, nascida aos 04/03/1985, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ronaldo 
Angelo e de Sandra Regina Clemente da Silva Angelo.

O pretendente: FABIO PEREIRA CARNEIRO, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/01/1986, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Januária - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Germano Carneiro de Almeida e de Maria Mercês Pereira Carneiro; 
A pretendente: GILDA ALVES DE JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 24/08/1974, 
babá, natural de Januária - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Geraldo Pereira de Jesus e de Otelina Alves de Jesus.

O pretendente: MARLON MIGUEL LOURENÇO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
17/12/1975, técnico em enfermagem, natural de Registro - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Oswaldo Domingues Lourenço e de Nilce Miguel Lourenço; A 
pretendente: JOSEANE MESSIAS DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 24/08/1983, 
enfermeira, natural de Maceió - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Obeniso Feitosa de Lima e de Maria José Messias de Lima.

O pretendente: CARLOS ALBERTO ARISTOTELES DIAS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 12/05/1979, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de João Muniz Dias e de Maria Lucia Aristoteles Dias; A pretendente: VANIA 
CRISTINA GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 23/03/1981, enfermeira, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Esli Aparecida Gomes Bassi.

O pretendente: DIOGO SANTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/03/1982, 
analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Antonio Santos da Silva e de Marta de Souza Silva; A pretendente: ALINI 
DAIANE DE FARIA, brasileira, solteira, nascida aos 28/05/1984, assistente administrativo, 
natural de Votuporanga - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
Jose de Faria e de Lilia Marcia de Oliveira de Faria.

O pretendente: NELSON ALVES FIGUEREDO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/11/1982, pintor automotivo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Nelson Ferreira e de Clemilda Alves Figueredo; A pretendente: 
MONICA SOUZA DE AMORIM, brasileira, solteira, nascida aos 07/01/1987, vendedora, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Aderbal 
Afonso de Amorim Sobrinho e de Maria das Graças de Souza Costa Amorim.

O pretendente: LUIS CARLOS VASCONCELOS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/05/1984, encarregado de obras, natural de Olindina - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Manoelito dos Santos e de Maria Ednolia dos 
Anjos Vasconcelos; A pretendente: MARCIANA FERREIRA DANTAS, brasileira, solteira, 
nascida aos 08/06/1982, do lar, natural de Cícero Dantas - BA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Lucio Ferreira Dantas e de Maria Eunice Bonfim.

O pretendente: FELIPE FELIX, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/05/1991, farmacêutico, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Aldenice 
Maria Felix; A pretendente: GABRIELA FLORES PEREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 29/05/1997, esteticista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Marcelo Silva Pereira e de Claudineia da Silva Flores.

O pretendente: GUILHERME SANTOS TAVARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/11/1996, analista de atendimento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Afranio Marinho Tavares e de Vera Lucia de Jesus Santos; A 
pretendente: DAFNE OLIVEIRA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 22/09/1995, 
auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Eduardo Alves Ferreira e de Lilian Cristiane Oliveira Ferreira.

O pretendente: GUILHERME FAUSTINO BRAGA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/07/2000, assistente jurídico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Clemilson Pereira Braga e de Analu Braga; A pretendente: DANIELY 
NASCIMENTO MOTA, brasileira, solteira, nascida aos 06/06/1999, atendente, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Eneas da Silva 
Mota e de Clarice do Nascimento Alves.

O pretendente: ALCINO FERREIRA CORREIA, português, divorciado, nascido aos 20/11/1960, 
porteiro, natural de Portugal, residente e domiciliado em Paris, França, filho de Olegário José 
Correia e de Júlia Alves Ferreira; A pretendente: ADRIANA LOPES FREIRE, brasileira, divor-
ciada, nascida aos 06/01/1978, de serviços domésticos, natural de Nova Cruz - RN, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ailton Julião Freire e de Maria Lucia Lopes Freire.

O pretendente: SAMUEL JOSé TIMÓTEO, brasileiro, divorciado, nascido aos 07/11/1971, 
técnico óptico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de José Timóteo Filho e de Regina de Moraes Timóteo; A pretendente: IVANI MARIA 
DE ASSIS VICENTE, brasileira, divorciada, nascida aos 15/12/1969, instrutora técnica, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco 
Gomes de Assis e de Maria das Graças Paulina de Assis.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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É preciso refoirçar os elementos básicos de governança 
corporativa, independente do tipo de organização.

O The IIA – The Insti
tute of Internal Au
ditors, o maior orga

nismo de auditoria interna 
do mundo presente em 200 
nações  acaba de divulgar 
um comunicado oficial à cú
pula do G20, grupo formado 
pelos ministros de finanças 
e chefes dos bancos centrais 
das 19 maiores economias 
do planeta, mais a União 
Europeia. 

No documento a entidade 
pede ao bloco que reforce 
os elementos básicos de 
governança corporativa, 
independente do tipo de or
ganização, sejam empresas 
privadas ou governamentais 
e de todos os tamanhos e 
segmentos. De acordo com 
o The IIA é preciso que as 
organizações invistam em 
três pilares centrais: 
	 •	Prestação	 de	 Con-

tas	 –	 de gestores a 
stakeholders é preciso 
realçar mecanismos de 
transparência, integri

Reforço aos princípios 
da governança corporativa
Para reforçar esses pilares, o The IIA recomenda o uso da ferramenta “Modelo de Três Linhas”, que 
fornece uma base sólida para garantir a preparação, resiliência e agilidade organizacional

confiáveis.
	 •	Garantias	 –	 Indepen

dência e garantias ob
jetivas são cruciais para 
dar clareza e confiança 
e promover melhoria 
contínua por meio de 
rigorosa investigação e 
comunicação perspicaz. 
Isso é alcançado por 
meio de uma auditoria 
interna que atue com in
dependência e de acordo 
com os padrões interna
cionais. 

Para reforçar esses pilares, 
o The IIA recomenda o uso 
de seu “Modelo de Três Li
nhas” (uma das ferramentas 
de gerenciamento de riscos 
mais conhecidas e confiáveis 
do mundo), que fornece uma 
base sólida para garantir 
a preparação, resiliência e 
agilidade organizacional em 
tempos de grandes mudan
ças e incertezas. 

Fonte e  mais informações: 
(www.iiabrasil.org.br).
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dade e liderança. As 
divulgações necessitam 
ser precisas, oportunas, 
confiáveis, abrangentes, 
e em conformidade com 
a legislação e requisitos 
regulamentares, além de 
estarem em compliance 
com suas normas éticas. 

	 •	Ação	 –	 As tomadas 
de decisões da gestão 

devem ser baseadas em 
risco e com aplicação 
criteriosa de recursos. 
Isso é fundamental para 
alcançar os objetivos de 
uma organização. Os 
gestores devem fornecer 
à direção, garantias de 
análises, planejamento, 
monitoramento, supervi
são de riscos e relatórios 
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