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2020 foi um ano muito diferente e ficará para a história por diversos motivos, 
principalmente pela crise de saúde em que o mundo ainda se encontra. A 
pandemia da Covid-19 mudou o cotidiano das pessoas, expondo a fragilidade 
coletiva e fazendo com que muitos fossem afetados negativamente por esse 
novo estilo de vida. Com base nisso, a ESET, empresa líder em detecção 
proativa de ameaças, apresenta as cinco principais ameaças cibernéticas 
de 2020 e dá dicas de como iniciar o ano seguinte protegido.    

Ameaças virtuais: como se proteger
Toda matéria-prima com baixo nível de industrialização essencial para o 

desenvolvimento de determinada atividade é chamada de commodity, um 
termo em inglês que significa “mercadoria”. Na economia, as commodities 
são fundamentais, pois além de servirem como base para uma série de 
atividades, elas também têm impacto global.  Em geral, as commodities 
são produzidas em larga escala, como é o caso do petróleo e do trigo. Até 
por isso, sua importância é muito grande para o setor industrial, dado o 
volume de transações que movimenta.     

Como funciona o investimento em commodities

A pandemia causada pelo Coronavírus escancarou a necessidade 
da transformação digital se tornar uma realidade em todos os setores. 
Muitas empresas já vinham se adaptando e outras começaram a realizar 
o processo às pressas. Mas um fato é verdade: as estratégias de trabalho 
já vinham evoluindo nos últimos anos, mas as métricas e a governança 
não acompanharam o mesmo ritmo. Segundo a pesquisa da Deloitte 
“Tendências globais de capital humano 2020”, as organizações devem 
buscar novas formas para encontrar métricas relevantes e acionáveis, 
por meio de ferramentas de people analytics, que possam basear deci-
sões sobre riscos e oportunidades críticas de capital humano, mesmo 
diante de incertezas sobre o futuro, a força e o local de trabalho.    

Adotar métricas no ambiente corporativo

Foto de mali maeder no Pexels

Negócios em Pauta

Primeiro Peixamento  
Na últimasegunda-feira (4), a Companhia de Desenvol-

vimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf) realizou a primeira ação de repovoamento no rio 
São Francisco, em Sergipe. O peixamento foi realizado no 
município de Neópolis, onde foram lançados 70 mil alevinos 
de curimatã nas águas do Velho Chico. Essas ações prezam 
pela preservação da bacia hidrográfica, além de ampliar a 
oferta de peixes em rios, lagoas e açudes, especialmente 
na bacia do São Francisco. A ação foi realizada pelo Centro 
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume, 
unidade de produção e pesquisa mantida pela Codevasf 
na zona rural de Neópolis. A iniciativa contribui para a 
manutenção da fauna pesqueira e para a revitalização da 
bacia do rio São Francisco. Saiba mais em (www.codevasf.
gov.br).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: flickr/codevasp/reprodução
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Evento virtual de logística do Brasil

@Reunir em um mesmo espaço os melhores produtos e 
serviços do mercado logístico, os principais executivos da 

área e conteúdo atual e relevante. Esse é o objetivo da Expo 
Logweb W6connect – Feira e Congresso Virtual de Logística, 
que acontece de 8 a 10 de junho de 2021, em uma plataforma 
digital completa que oferece um excelente espaço para negó-
cios e networking. A feira virtual é o local ideal para conhecer e 
avaliar produtos e serviços das principais empresas do mercado 
logístico. Simples de usar, a plataforma permite o agendamento 
de reuniões com os expositores e favorece as negociações, sem 
perda de tempo. “A proposta é unir fornecedores e compradores 
de soluções logísticas. O ambiente interativo propicia decisões 
assertivas e grandes resultados, devido ao público qualificado”, 
explica Valeria Lima, presidente do ILOG – Instituto Logweb 
de Logística e Supply Chain, uma das organizadoras do evento 
(https://www.feiravirtualdelogistica.com.br/).  Leia a coluna 
 completa na página 2

Reprodução

O mundo tem acompanhado 
as diversas transformações 
provocadas pela revolução 
digital em diversos setores, 
inclusive no financeiro, onde 
cada vez mais a tecnologia tem 
auxiliado a população a ter mais 
liberdade e segurança na gestão 
de suas finanças.

A exigência por esse maior controle e 
autonomia tem despertado ainda mais 

o interesse de consumidores em serviços 
disponíveis 24 horas. Esta aliança de tec-
nologia e gestão financeira tem ganhado 
espaço principalmente pela atuação das 
fintechs. 

No dia a dia do mundo corporativo, cada 
vez mais as soluções e partes do negócio 
recebem o sistema "as a service". Uma 
das novidades e que cada vez mais ganha 
adeptos é o serviço de banking as a service - 
solução que permite que qualquer empresa 
tenha o seu próprio banco ou operação 
bancária, mesmo sem nenhum expertise 
sobre o mercado financeiro ou até mesmo 
licença do Banco Central . 

De acordo com um levantamento de tec-
nologia bancária realizado pela Febraban, 
em 2019, as transações bancárias cresce-
ram 11% em 2019, registrando 89,9 bilhões 
de operações, enquanto as operações pelo 
Mobile Banking tiveram um aumento de 
19% no mesmo período, puxado pelo 
incremento de 41% nas transações com 
movimentação financeira. Com o auxílio do 
BaaS, diversas startups e fintechs podem 
oferecer uma série de serviços que antes 
eram exclusividade das grandes institui-
ções bancárias. 

De acordo com Francisco Carvalho, fun-
dador e CEO da Zipdin, plataforma 100% 
digital que tem o objetivo de democratizar 

Banking as a service (BaaS): o sistema 
que possibilita ter o seu próprio banco 

o acesso ao crédito e a serviços bancários 
para pessoas e empresas, "esse serviço 
permite que mesmo negócios que não são 
voltados para mercado financeiro possam 
explorar as oportunidades para oferecer 
produtos e serviços de um banco digital 
para seus clientes e fornecedores, como 
operações de crédito, contas digitais, in-
vestimentos e outros", afirma. 

Ainda segundo o executivo, foi com 
o objetivo de tornar o crédito acessível 
que nasceu a Zipdin. "Somos uma Techfin 
especializada e pioneira na prestação dos 
serviços de Bank as a Service (BaaS) e 
Consignado as a Service (CaaS). Começa-
mos com Bank as a Service e não paramos 
mais. Estamos em constante evolução, 
expandindo e criando novos serviços e 
experiências mais positivas. Usamos tec-
nologia de ponta para desenvolver soluções 
de crédito descomplicadas, eficientes e 
customizadas para cada parceiro que deseja 
desenvolver suas operações financeiras".

 
O executivo listou alguns pontos para 

explicar melhor as oportunidades e facili-
dades do BaaS. Confira: 

• Qualquer empresa pode usufruir do 
Banking as a Service: não há uma limitação 

de setor ou área de atuação para definir se 
você pode contratar o BaaS. Por ser uma 
plataforma totalmente flexível e modular, o 
BaaS da Zipdin atende de startups/fintechs 
a grandes empresas e todos têm algum 
serviço e/ou produto para oferecer aos 
seus clientes e/ou fornecedores;

 
• Atrair e reter mais clientes: quando 

se oferece um serviço rápido e inovador, 
as chances de atrair e fidelizar a clientela 
aumenta pelo fato de conhecer melhor o 
seu público e criar soluções sob medida 
para suas necessidades dentro do próprio 
ecossistema que já se encontram;

 
• Oportunidade Ganha-Ganha: diferente 

das taxas cobradas pelos bancos tradi-
cionais, ao oferecer produtos e serviços 
financeiros digitais aos seus clientes ou 
fornecedores, a nova Fintech pode cobrar 
preços muitos diferenciados por diversos 
motivos, tais como: baixo custo de aquisi-
ção de clientes, cross selling de produtos e 
serviços e baixo custo para implantação e 
manutenção da infraestrutura necessária 
devido ao compartilhamento com outras 
Fintechs na mesma situação; 

 
• Agilidade e modelo inovador: o sistema, 

além de permitir que sua empresa ofereça 
serviços bancários sem precisar se tornar 
um banco, garante a realização em tempo 
recorde e atendendo as expectativas do 
consumidor com uma experiência perso-
nalizada, unindo a vantagem de aproveitar 
uma infraestrutura já existente com a pos-
sibilidade de customizações necessárias 
de acordo com o modelo de negócio de 
cada operação; 

• Segurança nas operações: Oferece 
segurança de dados pois as informações 
são processadas via APIs e são aplicadas 
diversas regras e camadas de segurança 
que são aplicadas de forma mais fácil 
devido à grande escala das operações 
das diversas Fintechs atendidas pela 
mesma estrutura.

Soft Skills 
x 
Hard Skills

Renata Maksoud

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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MuDANçAS SIgNIFICATIvAS NO ATENDIMENTO

QuATRO DICAS 
PARA FIDELIzAR 
CLIENTES EM 
2021     Leia na página 6

Doação de sangue
Hemocentros de diferentes regiões 

do Brasil estão tentando sensibilizar a 
população para a importância da doação 
de sangue. A habitual preocupação com os 
estoques este ano foi potencializada pelas 
mudanças comportamentais impostas pela 
pandemia, que afastou muitos doadores. O 
desabastecimento coloca em risco a vida de 
pessoas que precisam receber transfusão de 
sangue ao serem submetidas a tratamentos, 
cirurgias e procedimentos médicos comple-
xos, ou que tratam os efeitos de anemias 
crônicas, complicações da dengue, da febre 
amarela ou de câncer (ABr).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/quatro-dicas-para-fidelizar-clientes-em-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/soft-skills-x-hard-skills/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-importancia-de-adotar-metricas-no-ambiente-corporativo/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-ameacas-virtuais-de-2020-e-como-comecar-2021-protegido/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-funciona-o-investimento-em-commodities/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-07-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/negocios-em-pauta-07-01-2021-2/
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Funcionários do grupo 
Google criam sindicato

Um grupo de 227 desenvolvedores e outros funcionários do grupo Google anunciou a criação de um sindicato, o 
Alphabet Workers Union, organizado em segredo ao longo do último ano.

OpiniãO

Ruptura global
O mundo se acha num 
ponto de ruptura, 
o efeito de um corte 
no modo de viver 
escarrapachado 
de até agora, 
descomprometido 
com o significado e 
finalidade da vida. 

Ruptura com o modo 
de viver displicente 
que não quer assumir 

qualquer responsabilidade 
por seus atos, pensando só 
em saborear a vida e seus 
prazeres sem um olhar sério 
para o futuro. Recebemos 
um corpo que tem prazo 
de validade para o seu fun-
cionamento e que não pode 
fugir aos efeitos naturais 
do tempo. Para sair da vida 
rasteira, a humanidade pre-
cisa de nova sintonização: o 
fortalecimento da vontade 
de melhorar as condições 
gerais de vida e de aprimorar 
a espécie humana.

Todos estão aguardando a 
vacina. A cada dia há novas 
informações impactantes 
sobre como a mutação da 
Covid-19 está ocorrendo na 
Inglaterra e em vários países 
da Europa; mas é preciso 
pensar em alternativas para 
que a vida e a produção 
prossigam de alguma forma, 
já que está difícil a volta ao 
velho normal. Ficar parado 
esperando quebrar a cadeia 
da economia. Não podemos 
parar de produzir pão, de 
educar as crianças e de 
prosseguir com todos os 
cuidados necessários.

As monarquias acabaram 
e em seu lugar surgiu o 
Estado-nação, afastado da 
religião, e republicano, em 
que o chefe de Estado per-
manece no poder por tempo 
limitado e teoricamente é 
escolhido pelo povo. Have-
ria no presente algo em ges-
tação como o fim do Estado, 
das nações, das fronteiras? 
Governo e moeda mundial? 
Fim do poder da classe 
política que aprendeu as 
artimanhas para manipular 
os eleitores e os votos, e de 
atuar por interesse próprio, 
ou seria algo mais intenso 
como o fim dos dias?

Muitos olham para a 
China e sua mão de obra 
barata. O problema não é 
frear a China; mas destravar 
os outros países, como o 
Brasil, cujo PIB foi caindo, 
gerando perda de empregos 
e tecnologia e agora está 
sem energia para prosseguir 
e aproveitar os recursos 
ofertados a esta terra de 
Vera Cruz, já que seus po-
líticos deram prioridade aos 
próprios bolsos, induziram 
a população a perder a sa-
bedoria, e abriram as portas 
a estrangeiros gananciosos 
que só queriam tirar pro-

veito extraindo a riqueza 
que podiam, prejudicando 
a população indolente em 
sua ingenuidade. 

Brasil, baú de riquezas 
para os oportunistas ou 
lar de seres humanos que 
querem o bem? O Brasil 
precisa de algo concreto 
para produzir mais, criar 
empregos, renda, consumo, 
arrecadação. Os brasileiros 
precisam ler mais. O pessoal 
foi perdendo a noção da im-
portância de ler e escrever 
para o bom desenvolvimen-
to do cérebro, deixando 
de ter clareza no pensar, 
discernimento e raciocínio 
lúcido. Isso também está 
provocando o declínio do 
Brasil, fazendo-o retroceder 
em vez de se aprimorar.

Como o dinheiro é obti-
do? Os seres humanos se 
esquecem de que na Terra 
todos nós temos um prazo 
de validade. A riqueza cons-
tituída de forma honesta 
não é um mal em si; o mal 
está na forma como é utili-
zada. A tarefa de todo ser 
humano é ser responsável 
e contribuir para a melhora 
geral das condições de vida 
no planeta e não ficar cobi-
çando mais e mais dinheiro 
e poder, que ficará tudo aí, 
gerando brigas entre aque-
les que disputam o espólio 
da pessoa falecida.

É realmente desanimado-
ra e preocupante a situação 
da humanidade no planeta 
Terra. Falta serenidade 
e momentos de reflexão. 
Tudo se tornou áspero e 
pesado, de informativos a 
filmes. Parece que o obje-
tivo oculto das trevas seja 
acabar com o “coração”, 
aquela qualidade que faz do 
ser humano um verdadeiro 
ser humano. O ser humano 
não pode parar. Tem de 
seguir em frente sempre de 
forma adequada à idade do 
corpo, sempre querendo o 
bem, atento para não causar 
danos a si mesmo nem a 
outras criaturas. 

A grande festa do Natal 
deveria ser fonte de Reno-
vação e Transformação dos 
humanos em seres realmen-
te humanos! Que 2021 seja o 
ano das realizações. Na vida 
enfrentamos muitos emba-
tes que sugam a nossa ener-
gia e ficamos com déficit, 
fragilizando o corpo. Com 
vigilância, reflexão intuitiva, 
repouso, boa alimentação e 
atuação voltada para o bem, 
a energia vai sendo reposta. 

Vamos para 2021 bem 
humorados, com saúde e 
energia para concluir reali-
zações que sejam benéficas!

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

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre temas ligados à 
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 (*)

Pexels

protocolar, dizendo esforçar-se sempre 
para criar um bom ambiente de traba-
lho, mas que irá continuar lidando com 
seus funcionários individualmente. 
Essa postura é compartilhada pelas 
grandes empresas do   Vale do Silício, 
que também resistem à sindicalização. 

Esperemos que a nova entidade re-
almente atue como prega, ao contrário 
da maioria dos sindicatos brasileiros, 
que quase sempre buscam apenas 
trazer benefícios pessoais aos que se 
eternizam na sua direção e funcionar 
como linhas auxiliares de partidos po-
líticos, sem se preocupar com aqueles 
que dizem representar. 

   
(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de São 
Paulo, é professor da Faculdade de Computação e 

Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

O novo sindicato lembra que movi-
mentos organizados de funcionários 
tiveram êxito em reinvindicações no 
passado, inclusive forçando a empresa 
a abandonar o Maven, um projeto do 
Pentágono que pretendia aplicar inte-
ligência artificial a drones que seriam 
utilizados em ataques a pessoas. 

Também teve grande repercussão o 
posicionamento de centenas de funcio-
nários da empresa que assinaram uma 
carta em apoio à pesquisadora da área de 
inteligência artificial Timnit Gebru, que 
foi demitida pela empresa recentemente, 
por ter se manifestado contrariamente a 
algumas posturas adotadas pela mesma.

Procurada pelo New York Times, a 
empresa deu uma resposta apenas 

News@TI 

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 
de Ensaios da Termomecânica

@O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Ensaios da Termo-
mecânica – CPDE - acaba de ser acreditado pela Coordenação 

Geral de Acreditação do INMETRO (CGCRE), segundo a norma 
ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017.  A iniciativa posiciona o laboratório 
da Termomecânica em um patamar internacional de qualidade em 
relação as práticas de Laboratório, contribui para a formação de um 
ambiente favorável à inovação e cria um viés de atuação para a com-
panhia. Agora, o CPDE está qualificado a ofertar também esse serviço 
para empresas, pesquisadores e universidades, que precisam realizar 
ensaios químicos, mecânicos e elétricos de caracterização de materiais 
metálicos, como Cobre, Alumínio, Zinco e Aço, entre outros (https://
www.termomecanica.com.br/index.php?utm_source=EPR&utm_
medium=PR_acredita%C3%A7%C3%A3o&utm_content=TM_home). 

NetSecurity assina parceria com AWS e inicia 
oferta de serviços via marketplace

@A NetSecurity, empresa especializada em serviços gerenciados 
de Segurança da Informação, está listada como Professional Ser-

vices no Amazon Web Services (AWS) Marketplace. Complementando 
a iniciativa de Cloud da companhia para 2021, essa oferta soma-se 
ao portfólio da NetSecurity junto aos demais Serviços Gerenciados 
presentes no SOC da companhia, como implementação, suporte e 
manutenção de soluções dos principais fabricantes do mercado de 
Segurança Digital. Anunciado no re:Invent, evento realizado pela 
Amazon no mês de dezembro, o AWS Marketplace é uma platafor-
ma online para compra de software e serviços de clientes da AWS. 
Com isso, fornecedores passam a oferecer seus serviços, incluindo 

avaliações, implementações, serviços gerenciados, suporte premium 
e treinamentos para ajudar empresas a executar e gerenciar as 
soluções em nuvem (www.netsecurity.com.br).

Grupo de varejo lança avatar para interagir 
nas redes sociais

@Rê é uma publicitária baiana, de 35 anos, decidida, observadora e 
independente. E a partir de agora, ela será também a cara e voz do 

atendimento virtual do grupo de varejo de 
alimentos, RedeMiX. “A aposta em robô que 
personifica tão bem as características de 
nosso cliente é para proporcionarmos um 
atendimento humanizado, um compartilha-
mento de informações mais leve e efetivo”, 
disse o diretor da rede, João Cláudio Nunes. 
Antenados com as tendências do mundo 
digital, o grupo apostou na idealização de 
um personagem virtual após longos meses 
de pesquisa do perfil do cliente do grupo. 
Rê, que possui sorriso fácil, é simpática e 
independente, chega para atuar em todas 
as plataformas virtuais do grupo, como o 
Instagram, Facebook e LinkedIn. De acordo 
com João Nunes, a principal função da Rê 
será agregar conhecimento, experiências e 
soluções para todos os clientes. A baiana, 
mãe de um filho pequeno, independente 
e sempre de bem com a vida, vai atender 
via chatbot, incluindo área de delivery, 
SAC e ofertas.

ricardosouza@netjen.com.br

Vivaldo José Breternitz (*)

A organização, que reúne pessoal 
efetivo, temporários e terceiri-
zados, diz pretender que que 

a Alphabet seja uma empresa onde 
os trabalhadores possam influir nas 
decisões que os afetem e à sociedade 
como um todo.

O sindicato, apesar de ainda reunir 
uma pequena parcela das 260.000 pes-
soas que trabalham para o grupo, ao 
contrário dos sindicatos tradicionais, 
não pretende apenas discutir condições 
de trabalho; seus dirigentes disseram 
que “nosso sindicato trabalhará para 
garantir que os trabalhadores saibam 
no que estão trabalhando e possam 
fazer seu trabalho por um salário jus-
to, sem medo de abuso, retaliação ou 
discriminação”.

O Alphabet Workers Union será 
aberto a todos os que de alguma 
forma prestem serviços ao grupo Al-
phabet, dos quais   cerca de metade 
são temporários ou terceirizados e 
que geralmente recebem salários mais 
baixos e tem menos benefícios e menor 
estabilidade.  

O Google tem sido acusado de per-
seguir funcionários que trabalhavam 
pela sindicalização; há cerca de um 
mês, o National Labor Relations Board 
(NLRB) acusou a empresa de demitir 
ilegalmente dois trabalhadores que 
participavam de atividades de organi-
zação trabalhista.

Os conflitos em meio a pandemia de 
Covid-19 surgem em diversos setores 
da economia e as empresas buscam 
a mediação como uma forma de re-
solver os problemas neste período. 
A grande questão é que se trata de 
um método com custo acessível e 
célere, em um momento em que as 
companhias precisam de agilidade, e 
ganhou ainda o ponto positivo de ser 
totalmente online por conta da crise.

O CAM-CCBC (Centro de Arbitra-
gem e Mediação da Câmara de Co-
mércio Brasil-Canadá), o principal 
do país, observou um incremento 
no número de mediações desde o 
início da pandemia no Brasil, ao 
sair de três no primeiro semestre 
de 2019 para cinco casos no mesmo 
período de 2020, com procedimen-
tos totalmente online, envolvendo o 

Covid-19 estimula a mediação no Brasil
diações em sua história, que envolve 
aproximadamente R$ 5 bilhões, 
com valor médio de R$ 112 milhões. 
Destes casos, 31% são de contratos 
empresariais, 27% de outros direitos 
condominial e imobiliário, 16% de 
construção e energia, 14% societá-
rio, 10% referente a fornecimento 
de bens e serviços e 2% contratos 
internacionais.

Eleonora acrescenta que se há pre-
visão contratual para utilizar a media-
ção como um método de solução de 
conflitos, ótimo, mas caso não tenha 
é possível submeter de toda forma e 
não inviabiliza sua utilização. 

O escritório L.O. Baptista Advo-
gados fez um levantamento com as 
principais câmaras de mediação e 
confirma o incremento das mediações.

requerimento, troca de documentos, 
uploads e audiências.

Entre os benefícios da mediação como 
forma de resolução de conflitos, a Presi-
dente do CAM-CCBC, Dra. Eleonora Co-
elho, elenca a agilidade, a preservação 
das relações, evita o desgaste no litígio 
e ainda ajuda as partes a construírem 
uma solução para o problema. 

O CAM-CCBC já gerenciou 64 me-
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TIBCO conclui aquisição do Information Builders
A  TIBCO Software, líder global em dados corporativos, capacita seus 

clientes a se conectar, unificar e prever com segurança os resultados dos 
negócios, resolvendo os desafios mais complexos do mundo baseados 
em dados. A TIBCO anuncia que concluiu com sucesso a compra do 
Information Builders (ibi), após o comunicado feito em outubro de 2020 
para adquirir a empresa. A aquisição traz os recursos de gerenciamento e 
análise de dados do ibi à avançada plataforma TIBCO Connected Intelli-
gence. A integração formal do ibi junto à TIBCO começou no início de 
janeiro, após o fim do ano financeiro do ibi em 31 de dezembro de 2020.

“O ibi tem uma tecnologia excepcional e construiu uma grande re-
putação. Esperamos entregar aos nossos clientes atuais e futuros uma 
gama ainda mais ampla de soluções inovadoras baseadas em dados para 
apoiar transformações digitais mais rápidas e inteligentes”, disse Dan 
Streetman, CEO da TIBCO (www.tibco.com).
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e sustentáveis que permitirão à indústria e ao consumidor ir além do 
uso tradicional do plástico e construir um mundo no qual esse material 
não se transforme em resíduo.O programa oferece mentoria gratuita, 
networking e visibilidade internacional para as equipes que chegarem 
às finais e o grande prêmio de US$ 5.000 para os vencedores de cada 
categoria. Os interessados podem se inscrever em duas categorias. A 
primeira é: “Reinventar: Além da Garrafa”, focada na criação de materiais 
de embalagem alternativos que sejam recicláveis. A segunda, “Reciclar 
e Reutilizar”, que visa a economia circular do plástico desenvolvendo 
ferramentas, estratégias e programas que permitam o aumento de 
canais de reciclagem escalonáveis. Inscrições: (www.ticamericas.net/
eco-desafio/).

E - Jovens Executivos 
Com o intuito de ajudar universitários que estão em busca do primeiro 
emprego a se inserir no mercado de trabalho, o WTC São Paulo Business 
Club promove mais uma edição do Programa de Jovens Executivos, que 
coloca os universitários em contato direto com geração de negócios com os 
principais presidentes, empresários e diretores do cenário nacional e inter-
nacional, alavancando o início da trajetória profissional de maneira ímpar. A 
ideia é fazer com que os estagiários atuem como se já fossem profissionais 
graduados, com desafios de bater metas individuais, proporcionando o 
aprendizado em um ambiente competitivo, mas de forma saudável. As ins-
crições são feitas através do site (https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/
WTCJovensExecutivos2021), com prazo limite até segunda-feira (11).

F - Trabalho Remoto 
O Pravaler, maior empresa de soluções financeiras para educação do 
Brasil, está com 24 oportunidades de emprego. As vagas são para inte-
grar os times de Tecnologia, Marketing, Agilidade, Business Intelligence, 
Risco, Produtos e Gente e Gestão. Oferece benefícios como participação 
nos lucros, home office, day off de aniversário, horário flexível, vale 
refeição, vale transporte, Gympass, seguro de vida, plano de saúde e 
odontológico. Outro diferencial é a licença maternidade de seis meses e 
a licença paternidade estendida, sendo que ambas medidas valem para 
casais homoafetivos. Também, incorporou à lista de benefícios o auxílio 
trabalho-remoto, um cartão de crédito virtual que pode ser utilizado 
para realizar compras em qualquer estabelecimento e/ou pagar contas. 
Os interessados podem acessar todas as oportunidades e se cadastrar 
no link: (https://jobs.kenoby.com/pravaler). 

G -  História Universal
O Clube de Imprensa e Influenciadores Digitais acaba de abrir as 
inscrições para o curso “Grandes Nomes da História Universal”, 

A - Mudança de Unidade  
A Secretaria da Educação do Estado SP recebe, até o próximo dia 12, 
pedidos de transferências de alunos que desejem estudar nas unidades 
que fazem parte do Programa de Período Integral. O processo também 
vale para transferências entre escolas com períodos parciais. Por conta 
da pandemia, esses pedidos podem ser realizados online pela plataforma 
(https://sed.educacao.sp.gov.br/), diretamente nas escolas que preten-
dem conseguir a matrícula ou nas unidades do Poupatempo. Caso não 
haja a possibilidade de vaga na escola desejada, o aluno será direcionado 
para a unidade mais próxima do seu endereço e que se enquadre nas 
suas necessidades. Segundo a Secretaria, nenhum estudante fica sem 
vaga na rede estadual paulista.

B - Direitos Humanos
O IX Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal 
está recebendo inscrições em dez categorias. A Associação Nacional 
dos Procuradores da República. entregará troféu especial destinado a 
ações e práticas da sociedade de combate ao racismo, à discriminação 
e ao preconceito. Objetivando identificar, premiar e dar visibilidade 
à atuação dos membros do MPF, a honraria reconhece iniciativas da 
própria carreira, além da sociedade civil, da imprensa e de advogados 
que compartilham o mesmo ideal da instituição na luta pelos direitos 
humanos, pela cidadania e no combate ao crime. Acesse (www.anpr.
org.br/premiorepublica), crie login e senha, preencha a ficha de ins-
crição eletrônica e anexar reportagens com o formato determinado no 
Regulamento.

C -  Imigrantes na Produção
A MetaLife Pilates, principal fabricante de equipamentos de Pilates do 
Brasil, anuncia a incorporação de imigrantes no quadro efetivo da em-
presa. A fábrica, localizada em Rio Negrinho/SC, recebeu três haitianas 
para integrar o setor produtivo da pintura. A contratação é parte do 
compromisso da empresa com a inclusão social, que objetiva atender 
da melhor forma possível a sociedade e promover oportunidades para 
quem precisa. As mais novas colaboradoras passaram por um processo 
de acolhimento, orientação e ajuda que irá influenciar diretamente 
na instalação delas e de suas famílias no país. Com essa iniciativa, a 
empresa colabora com a mudança social de pessoas em situação de 
vulnerabilidade, dando oportunidades e promovendo mudanças diante 
de um cenário tão crítico (www.metalifepilates.com.br).

D - Economia Circular 
Promovido pela PepsiCo, em parceria com a Young Americas Business 
Trust e a OEA, o Eco-Desafio 12.0 busca identificar soluções escaláveis 

editado para jornalistas, com aulas gratuitas enviadas por e-mail. O 
lançamento faz parte do projeto “Jornalista Plano B”, uma iniciativa 
que visa capacitar repórteres e editores, além de oferecer alternati-
vas de carreira e de trabalho na área. Elaborado em parceria com o 
Berkeley Institute, o curso é baseado no best-seller “As 100 Grandes 
Personalidades da História”. O autor é um astrofísico, com formação 
adicional em Ciências Humanas e Direito. É  uma oportunidade única 
para que os jornalistas conheçam as personalidades e os ensinamentos 
de representantes de diferentes civilizações. Inscrições gratuitas em: 
(https://bit.ly/2XnwlFj).      

H - Virtual de Logística 
Reunir em um mesmo espaço os melhores produtos e serviços do 
mercado logístico, os principais executivos da área e conteúdo atual 
e relevante. Esse é o objetivo da Expo Logweb W6connect – Feira e 
Congresso Virtual de Logística, que acontece de 8 a 10 de junho de 2021, 
em uma plataforma digital completa que oferece um excelente espaço 
para negócios e networking. A feira virtual é o local ideal para conhecer e 
avaliar produtos e serviços das principais empresas do mercado logístico. 
A proposta é unir fornecedores e compradores de soluções logísticas. 
Estarão presentes expositores ligados a transporte nos modais rodoviário, 
ferroviário, aéreo, marítimo e cabotagem, intralogística, armazenagem, 
logística reversa, equipamentos, tecnologia, terminais de carga, portos, 
embalagens, seguro de carga, condomínios logísticos, entre outros. Saiba 
mais em: (www.feiravirtualdelogistica.com.br). 

I - Pessoas com Deficiência 
A Talento Incluir é uma consultoria que promove a relação entre 
profissionais com deficiência e o mercado de trabalho. Desenvolve 
projetos de consultoria, treinamento, seleção e retenção, de profis-
sionais com deficiência, além de preparar as empresas para melhor 
atender a esse perfil de consumidor. Fundada em 2008, a empresa 
já proporcionou emprego mais de 7 mil pessoas com deficiência a 
partir de uma preparação exclusiva e diferenciada. Além disso, apli-
cou programas de treinamentos diferenciados para formar cultura 
inclusiva em mais de 300 empresas de diversos setores em todo 
Brasil, como Mercado Livre, Syngenta, Gol, Carrefour, Grupo Boticá-
rio, Raia Drogasil, Bradesco, Tereos, PwC PricewaterhouseCoopers, 
GRU Airport, AccorHotels entre outras. Outras informações: (http://
talentoincluir.com.br/). 

J - Respeitável Público
Na retomada das atividades culturais, o Circo dos Sonhos retorna à Zona 
Sul de São Paulo com um de seus mais aclamados espetáculos (https://
vimeo.com/265016222). Nesta sexta-feira (8), reestreia na cidade Cir-
co dos Sonhos no Mundo da Fantasia, às 20h, no estacionamento do 
Shopping Fiesta (Av. Guarapiranga, 752). O circo retorna à cidade para 
divertir e emocionar todos os presentes, com toda segurança, seguindo 
as orientações e medidas recomendadas pela OMS para prevenção da 
COVID19. No picadeiro, palhaços, acrobatas, malabaristas e contorcio-
nistas entram em cena para apresentar a história de Ly, uma criança que 
não desgruda um só minuto do videogame. Os ingressos são adquiridos 
através do site (www.circodossonhos.com).

Transações bancárias: 
o fim da fronteira entre 

digital e tradicional 

As inovações na área 
de meios de pagamento 
estão se movimentando 
cada vez mais 
rapidamente no Brasil 

Cada grande varejista 
que abre sua própria 
carteira digital para 

oferecer aos clientes um 
modo facilitado de checkout 
vê no horizonte a possibi-
lidade não só de propor-
cionar uma experiência de 
pagamento mais rápida, mas 
também uma fonte de dados 
de consumidores a que an-
tes não tinham acesso. 

Viemos do longínquo 
“crediário da loja”, depois 
passamos ao “cartão da 
loja”, e hoje chegamos à era 
do pagamento que indepen-
de de meio físico, em que 
aplicativos e códigos tornam 
a experiência de pagar, 
muitas vezes, quase imper-
ceptível. O “comprar com 
um clique” é um exemplo 
de carteira digital fechada, 
que só pode ser usada den-
tro da própria aplicação da 
varejista. 

Ainda existem outros 
tipos, como Google Pay e 
Apple Pay, que fazem parce-
rias com outras lojas, e basta 
o usuário logar naquela em 
que já tem cadastro para 
finalizar a compra. Outras 
grandes varejistas estão 
indo além e se tornando 
“bancos” nos quais é possí-
vel manter um saldo, fazer 
transações entre pessoas 
físicas e pagar outros esta-
belecimentos cadastrados 
na plataforma. 

Mas não é só no varejo 
online que as carteiras digi-
tais estão ganhando espaço. 
Por causa da pandemia, o uso 
de pagamentos sem contato 
e por meio de QR code foi im-
pulsionado nas lojas físicas. 
Dados da segunda edição do 
estudo “Panorama dos meios 
de pagamento no varejo bra-
sileiro”, desenvolvido pela 
SBVC (Sociedade Brasileira 
de Varejo e Consumo) em 
parceria com a OfferWise, 
apontam que as contas pagas 

por contactless subiram para 
21% nos últimos dois anos. 

Assim, as fronteiras en-
tre meio de pagamento e 
market place vão se con-
fundir cada vez mais, num 
cenário em que aparecem 
superapps – aplicativos em 
que é possível contratar di-
versos serviços ou adquirir 
produtos, desde a diarista 
até a entrega do mercado 
– e marketplaces que lan-
çam seus próprios bancos e 
meios de pagamento como 
uma forma a mais de fideli-
zação dos clientes. 

Os bancos digitais já cria-
ram um grande movimento 
de democratização de aces-
so a serviços bancários no 
nosso país, e esse processo 
tende a se espalhar ainda 
mais com a chegada do 
Pix, do open banking e a 
popularização dos meios de 
pagamento oferecidos pelas 
varejistas. 

Nesse contexto competi-
tivo, ainda surgem as car-
teiras digitais white label, 
que oferecem às pequenas 
empresas a possibilidade de 
que tenham meios de paga-
mento personalizados por 
meio de APIs que facilitam e 
barateiam a implementação 
do recurso. Por todos esses 
motivos, estamos vendo 
agora uma grande corrida 
pela atenção e confiança do 
consumidor. 

Num segundo momento, 
provavelmente, veremos a 
consolidação de algumas 
plataformas e o desapare-
cimento de outras, levando 
ao amadurecimento do 
mercado. 

Claro que esse cenário 
ainda está se modificando 
e inovações não param de 
chegar, mas o certo é que 
cada vez mais o acesso a 
serviços que antes eram 
inacessíveis a uma parte da 
população ganhará escala 
e modificará o modo como 
lidamos com o dinheiro. 

(*) - É Partner & VP OmniCommerce 
no Grupo FCamara 

(www.fcamara.com.br).

Orlando Ovigli (*)

Quem deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% 
por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic.

Caso queiram pagar o 
valor em cota única, 
porém sem desconto, 

os proprietários têm até o dia 
9 de fevereiro.

A consulta dos valores 
pode ser feita nos terminais 
de autoatendimento, inter-
net banking e aplicativos 
de celular disponibilizados 
pelos bancos, usando o nú-
mero do Registro Nacional 
de Veículos Automotores 
(Renavam). Também é pos-
sível consultar no portal da 
Secretaria da Fazenda (ht-
tps://portal.fazenda.sp.gov.
br/servicos/ipva/), mediante 
o número do Renavam e a 
placa do veículo. 

No portal, os donos de 

Volume de negócios 
com criptomoedas 
atinge recorde

Os volumes de negócios em 
grandes bolsas de criptomo-
edas atingiram um recorde 
diário de 68,3 bilhões de 
dólares na última segunda-
feira (4), de acordo com o 
levantamento divulgado pela 
CryptoCompare, empresa 
especializada no mercado 
digital de criptomoedas. Os 
volumes em 2020 foram de 
13,1 bilhões. O volume tem 
sido impulsionado pelo forte 
“rali do bitcoin”, que atingiu 
recorde de 34.800 dólares, 
ampliando um rali que fez a 
moeda quadruplicar de valor 
no ano passado. 

Na segunda-feira, a moeda 
digital teve forte queda antes 
de recuperar perda em meio 
à volatilidade em mercados 
altamente alavancados. Nes-
ta terça-feira (5) a criptomo-
eda era negociada a 32.180 
dólares, em alta de 0,4%. 
Investidores institucionais 
avaliam que o bitcoin pode 
atuar como uma proteção 
contra inflação em meio à 
farta liquidez distribuída por 
bancos centrais e governos 
que tentam se recuperar 
da pandemia da Covid-19 
(ABr).
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Pagamento de IPVA começa 
hoje em São Paulo

Os donos de veículos com placas de final 1, registrados no estado de São Paulo, podem pagar o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021 a partir de hoje (7), caso optem pelo 
pagamento à vista com desconto ou parcelado

sujeito a multa de 0,33% por 
dia de atraso e juros de mora 
com base na taxa Selic. Pas-
sados 60 dias, o percentual 
da multa é fixado em 20% do 
valor do imposto.

Desde a última segunda-
feira (4), é possível optar 
pelo licenciamento antecipa-
do e fazer o pagamento inde-
pendentemente do número 
final da placa do veículo: em 
cota única, até o próximo 
dia 20, com desconto de 3%; 
em cota única, até o dia 25 
de fevereiro, sem desconto; 
até o dia 22 de março, re-
lativamente ao pagamento 
da terceira parcela, quando 
tenha ocorrido a opção pelo 
parcelamento (ABr).

veículos para pessoas com 
deficiência (PCD) poderão 
consultar se permanecerão 
com o benefício de isenção do 
IPVA neste ano. O calendário 

com a data de vencimento 
de acordo com a placa do 
veículo pode ser consultada 
no mesmo site. Quem deixar 
de recolher o imposto fica 

No fim de 2020, cresceu o número 
de brasileiros com dívidas

Após três reduções seguidas, o número 
de brasileiros com dívidas voltou a subir no 
último mês de 2020, de acordo com a Con-
federação Nacional do Comércio (CNC). A 
pesquisa de dezembro apontou que 66,3% 
dos consumidores estão endividados, uma 
alta de 0,3 ponto percentual com relação a 
novembro. No comparativo anual, o indicador 
registrou aumento de 0,7 ponto percentual.

Para o presidente da CNC, José Roberto 
Tadros, o crédito deve ganhar destaque na 
retomada da economia, em 2021. “É impor-
tante não somente seguir ampliando o acesso 
aos recursos com custos mais baixos, mas 
também alongar os prazos de pagamento das 
dívidas para mitigar o risco da inadimplên-
cia no sistema financeiro”, reforça Tadros, 
ressaltando que “grande parte do crédito 
ofertado durante a pandemia foi concedido 
com carência nos pagamentos e deve come-
çar a vencer no início deste ano”.

No corte de renda, as trajetórias do endivi-
damento passaram a apresentar tendências 
semelhantes em dezembro. Entre as famílias 
que recebem até 10 salários mínimos, o 
percentual subiu para 67,7% do total – após 
três reduções consecutivas. Para as famílias 
com renda acima de 10 salários, esta mesma 
proporção aumentou para 60%. 

Segundo a economista da CNC responsável 
pela pesquisa, Izis Ferreira, com o fim do 
auxílio emergencial em janeiro as famílias 
de menor renda assistidas pelo benefício 
precisam adotar maior rigor na organização 
dos orçamentos domésticos. “O crédito pode 

voltar a funcionar como ferramenta de re-
composição da renda, ainda no contexto de 
incertezas sobre a evolução do mercado de 
trabalho”, afirma Izis.

Inadimplência permanece em queda
Apesar da alta do endividamento, os 

consumidores seguem conseguindo quitar 
débitos e compromissos financeiros. O total 
de famílias com dívidas ou contas em atraso 
apresentou a quarta redução consecutiva, 
caindo de 25,7%, em novembro, para 25,2%, 
em dezembro. A parcela das famílias que 
declararam não ter condições de pagar suas 
contas ou dívidas em atraso e que, portan-
to, permanecerão inadimplentes teve nova 
retração, passando de 11,5% para 11,2%. 
Além do cartão de crédito, o cheque especial 
também aumentou a sua participação entre 
as famílias endividadas (Gecom/CNC).

Alta no percentual de famílias com contas ou 
dívidas em atraso faz acelerar inadimplência 

no país.



Mulheres são 
mais atingidas pelo 

desemprego

No relógio do IBGE, 
o Brasil entrou 
novembro de 2020 
com 212,2 milhões de 
habitantes

Destes, estima-se que 
a população econo-
micamente ativa, 

aquela em condições de tra-
balhar, seja de 106 milhões. 
Em torno de 13 milhões 
trabalham no setor estatal, 
sobram 93 milhões para 
o setor privado e, destes, 
havia 38 milhões de cele-
tistas em março passado, 
sendo 40% mulheres (15,2 
milhões) e 60% homens 
(22,8 milhões). 

Segundo o Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged), publi-
cado pelo governo federal, 
897,2 mil perderam o em-
prego de março a setembro, 
em função da pandemia e 
do isolamento social, sen-
do 588,5 mil mulheres, ou 
seja, 65,6% dos demitidos. 
Os homens são 60% do 
total de trabalhadores com 
carteira profissional, mas 
representam apenas 34,4% 
dos demitidos no período 
citado. 

As mulheres foram as mais 
atingidas, e uma das razões 
é que elas são maioria nas 
atividades mais prejudica-
das pela crise, a exemplo 
do setor de serviços. Nas 
análises sobre o mercado 
de trabalho, três problemas 
merecem destaque. Um, 
além de serem maioria entre 
os demitidos, as mulheres 
demoram mais a retornar 
ao emprego formal. Dois, 
as mulheres têm mais di-
ficuldade de reorganizar o 
esquema doméstico para 
voltarem ao trabalho, so-
bretudo as que têm filhos 
e estão sem a opção de 
deixá-los na escola, ainda 
fechada. Três, os efeitos 
da reestruturação e da 
automação nas empresas 
reduzem a quantidade de 
trabalhadores necessários.  

A professora Simone 
Wajnman, da Universidade 
Federal de Minas Gerais, 
é estudiosa do mercado 
de trabalho feminino e 
levantou outro tema inte-
ressante: o efeito cicatriz, 
ou seja, quanto mais tempo 
a mulher fica afastada do 
emprego, menor é a chance 
de ela retornar. O mercado 
de trabalho merece especial 
atenção por ser um dos três 
principais mercados, ao lado 
do mercado de crédito e do 
mercado de bens e serviços, 
e por ter grande impacto 
sobre as pessoas e suas 
famílias. 

Acompanho a situação 
do emprego no Brasil e no 
mundo por ser objeto de 

estudo de minha profissão 
e por interesse pessoal e 
familiar. Escrevi dois livros 
sobre educação financeira, 
um em 2004 e outro em 
2011, nos quais trato de 
finanças pessoais e seus pro-
blemas, principalmente na 
velhice, com destaque para 
as mulheres. A expectativa 
média de vida no Brasil está 
em 75 anos, sendo 79 anos 
para as mulheres e 71 anos 
para os homens. 

Portanto, as mulheres 
vivem oito anos mais que os 
homens, serão maioria entre 
os idosos e a segurança fi-
nanceira na velhice se torna 
essencial. Os economistas 
são vistos como alarmistas 
e pregadores de catástrofes. 
A questão não é essa, mas 
sim o fato de que o objeto 
da ciência econômica é a 
sociedade em sua luta pela 
sobrevivência e para aten-
der às necessidades físicas, 
psicológicas e espirituais do 
ser humano. O animal ho-
mem (que, por óbvio, inclui 
as mulheres) é um ser social, 
e suas necessidades vão 
muito além daquelas que 
podem ser atendidas por 
bens e serviços materiais.

A economia é o sistema 
de produção, circulação, 
distribuição e consumo 
dos bens e serviços que a 
sociedade produz, geral-
mente em ambiente hostil 
e condições de riscos e 
incertezas. O mercado de 
trabalho deve ser analisado 
muito além de seus aspectos 
materiais e financeiros, pois 
seu funcionamento altera 
crenças, hábitos, costumes, 
comportamentos e afeta for-
temente atos individuais e 
sociais, inclusive os índices 
de violência. 

Não é por outra razão que 
têm sido publicados livros, 
pesquisas e matérias sobre 
a ciência da felicidade, em 
cujos conteúdos a vincu-
lação entre o mundo do 
trabalho e os dramas indivi-
duais e sociais aparece com 
destaque. Um exemplo é a 
gravidade do desemprego 
entre os jovens, bem maior 
do que o desemprego nas 
demais faixas etárias. 

O desespero e o desen-
canto com a falta de opor-
tunidade para trabalhar, 
ganhar a vida e se realizar, 
justamente na fase de maior 
empolgação e energia, têm 
levado a falar-se em duas 
gerações perdidas. Para 
uma humanidade que saltou 
de 1 bilhão de habitantes em 
1830 para 7,8 bilhões hoje, a 
vida não tem sido um show 
de facilidades. 

É uma luta árdua! O de-
safio é ser feliz enquanto a 
luta se faz. 

(*) - Economista, é reitor da 
Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)
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Focar em um segmento de negócio direciona para uma fatia de 
consumidores com maior fit.

A estratégia de focar em 
um segmento pode 
ser uma grande ini-

ciativa para alcançar a con-
fiança de seu público-alvo. A 
vantagem de trabalhar com 
um nicho de negócio é que 
o empreendimento pode se 
tornar autoridade no ramo, 
atraindo consumidores que 
estão em busca de um com-
merce especialista. 

A Tray, maior e melhor 
plataforma de e-commerce, 
e unidade de negócio do 
Grupo Locaweb, oferece 
um ecossistema completo 
para que clientes atuem e 
prosperem com vendas on-
line, auxiliando em técnicas 
que podem impulsionar a 
comercialização, aumen-
tando lucros e fidelizando 
consumidores. “Conhecer o 
público e entregar produtos 
de qualidade que conversem 
diretamente com a neces-
sidade e desejo de cada 
um é a melhor maneira de 
garantir um e-commerce de 
sucesso”, explica Willians 
Marques, diretor-geral e 
fundador da empresa. 

Outra estratégia válida 

Smartphones com 
telas maiores são 
uma tendência 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Smartphones com telas maio-

res são uma tendência, levando 
os pesquisadores da Strategy 
Analytics, empresa de asses-
soria na área de tecnologia a 
afirmarem que na temporada 
de Natal os novos aparelhos 
com telas XL da Apple e da 
Samsung foram os campeões 
de vendas na Europa e na 
América do Norte, tendência 
que provavelmente chegará ao 
Brasil, senão já, provavelmente 
nos próximos meses. 

Estima-se que no ano de 2020 
foram vendidos mais de 900 
milhões de smartphones com 
telas entre 6 e 7 polegadas. 
Na Europa Ocidental, as ven-
das desse tipo de dispositivo 
representaram 77% do total e 
nos EUA 76%. Os smartphones 
pequenos, com telas abaixo 
de 5 polegadas, continuam 
perdendo market share para 
os irmãos maiores. 

As vendas do iPhone SE da 
Apple, com tela de 4,7 polega-
das, deram um impulso a esse 
segmento, mas em 2020 os 
telefones menores represen-
taram apenas 7% das vendas. 
A Strategy Analytics acredita 
que os smartphones com me-
nos de 5 polegadas devem sair 
do mercado até 2025. Como 
acontece com frequência, pode 
ser que mudanças no gosto dos 
consumidores tragam os telefo-
nes pequenos de volta às lojas, 
especialmente lembrando que 
são mais fáceis de serem leva-
dos nos bolsos e manuseados 
com uma só mão. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, 
é professor da Faculdade de Com-

putação e Informática da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 
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E-commerce de nicho: quais os 
benefícios e porque investir neles
Começar uma loja virtual pode gerar muitas dúvidas, uma delas é sobre o que vender na internet

goa, no sul de Minas Gerais, 
e está na plataforma online 
desde 2012 fazendo sucesso 
com suas entregas em todo 
território brasileiro. 

E mesmo comercializando 
queijo, um produto perecí-
vel, o processo de logística 
é muito simples, quando 
planejado. Já a RS Discus, 
que foca suas atividades 
em peixes ornamentais, 
acessórios e móveis para 
aquário, sentiu tamanho 
sucesso que seu rendimento 
anual passou de R$ 400 mil 
para R$ 2 milhões apenas 
com o e-commerce. Roberto 
Sentanin, proprietário da 
empresa, diz estar maravi-
lhado com as possibilidades 
e retornos oferecidos pela 
internet. 

“Muitas pessoas só vão 
para olhar na loja física e 
você tem gasto com ener-
gia, funcionário, então se 
tornou uma desvantagem. 
Na internet é diferente, lá o 
site é 24 horas, sete dias por 
semana, e não tem uma série 
de custos”, explica. - Fonte 
e mais informações: (www.
tray.com.br).

é a aposta em um micro 
nicho de mercado, onde o 
objetivo é ainda mais seg-
mentado. Como é o caso 
da Futfanics, uma empresa 
de esporte que existe há 
sete anos e quando deci-
diu focar no e-commerce 
em futebol revelou ser um 
grande sucesso de vendas. 
O crescimento atingiu ex-
celentes números logo no 
segundo ano de operação, 
alcançando o faturamento 
de R$ 1 milhão em vendas. 
“Foi uma curva ascendente, 
bem rápida. Desde então, 
o crescimento não parou, 

anualmente, entregamos 
20% de crescimento da 
empresa”, acrescenta An-
dré Garcia, idealizador da 
Futfanics. 

Ao contrário do que mui-
tos pensam, focar em um 
segmento de negócio não 
diminui o número de vendas, 
apenas direciona para uma 
fatia de consumidores com 
maior fit e, como no e-com-
merce não existe a barreira 
geográfica, o produto comer-
cializado pode chegar em 
qualquer lugar. A empresa 
Queijo d’Alagoa-MG, nasceu 
em 2009, na cidade de Ala-

Os carros elétricos, sem 
dúvidas, são os automóveis 
do futuro. A tecnologia 
vem se tornando bastante 
popular em países da Euro-
pa e também nos Estados 
Unidos. No Brasil, porém, o 
avanço esbarra em impos-
tos extremamente altos e 
o risco de não conseguir 
o suporte necessário para 
aproveitar toda a inovação 
que um Tesla pode ofere-
cer.

Bruno Maciel, especia-
lista em redes sociais e 
tecnologia, faz parte da 
pequena parcela da popu-
lação brasileira que possui 
o modelo e conta que por 
mais vantajoso e sustentá-
vel que seja o automóvel, 
isso não o impediu de 
passar por perrengues. “Na 
cidade onde moro, faltavam 
adaptadores para que eu 
pudesse recarregar o au-
tomóvel. Consegui instalar 
um carregador na garagem 
da minha casa cinco dias 
após a compra e a partir 
daí as coisas melhoraram”.

Em Balneário Camboriú, 
Santa Catarina, onde Bruno 
reside, gradualmente em-
presas estão investindo no 
suporte aos carros. O mes-
mo acontece em cidades 
próximas. “Ano passado, 
em um dos shoppings de 
Florianópolis, havia apenas 
duas vagas para o Tesla. 
Agora, em novembro de 
2020, o local já conta com 

Como é ter um Tesla no Brasil? Quem 
tem conta que já passou perrengue

10 carregadores/vagas pró-
prias para elétricos. Enxergo 
isso como um avanço”.

O problema surge apenas 
quando Bruno Maciel pre-
cisa viajar distâncias maio-
res. “Aqui na minha região 
de Santa Catarina existem 
muitos carregadores rápidos 
nas rodovias. Agora, se eu 
fosse visitar minha família 
em Minas, por exemplo, até 
conseguiria ir, mas contro-
lando a velocidade e levando 
mais tempo que o normal, já 
que precisaria usar alguns 
pontos de recarga lentos por 
não haver um ponto sequer 
de recarga rápida em alguns 
trechos”, aponta.  

Além do preço do auto-
móvel não ser tão atrativo, 
Bruno conta que é preciso 
assinar um termo de res-
ponsabilidade assumindo 
que o país onde o carro será 
usado (nesse caso o Brasil), 

não possui suporte para o 
automóvel. “Esse ano mes-
mo tive um problema com 
uma placa de sinal, algo 
que poderia ser facilmente 
resolvido, mas que virou um 
problema por essa falta de 
assistência”.

“Muitos acreditam que 
apenas loucos tem um 
Tesla no Brasil, já que não 
faz sentido pagar tão caro 
em um carro que pode vir 
a ser uma dor de cabeça. 
Porém, eu enxergo nós que 
investimos no Tesla como 
propagadores da tecnolo-
gia no país, as pessoas que 
irão abrir caminho para 
que empresas comecem 
a investir em carros elé-
tricos por aqui. Estamos 
puxando mais investidores 
para a era tecnológica e 
de energia limpa”, define 
Bruno Maciel (Fonte: MF 
Press Global). 

O problema surge apenas quando Bruno Maciel precisa viajar 
distâncias maiores.

Alexandre Brandão Bastos Freire (*)

As implicações da pandemia do novo 
Coronavírus na economia brasileira já 
começaram a ser percebidas em março. 
Então, o dólar bateu a casa dos R$ 5 
pela primeira vez na história do Plano 
Real e o Ibovespa encerrou o mês com 
o pior desempenho mensal em mais de 
20 anos, tendo, inclusive, acionado seis 
circuit breakers. Ao longo dos meses até 
junho, o cenário de instabilidade não foi 
muito diferente  - salvo as oscilações 
esporádicas na Bolsa. Além disso, ana-
listas já projetam a retração de 6,51% da 
atividade econômica deste ano. 

Sendo assim, é possível conjecturar 
alguns movimentos que tendem a ocorrer 
no pós-pandemia do novo Coronavírus, 
entre eles a enorme quantidade de fusões, 
aquisições e incorporações de empresas 
brasileiras. Para 2020, já havia a expectati-
va de que o resultado do mercado mundial 
de fusões e aquisições superaria o do ano 

anterior. O relatório apresentado durante 
a Conferência Mundial da Baker Tilly 
International, em outubro, mostra que a 
maioria dos negociadores entrevistados 
(71%) tinha como certa a expansão de 
seus investimentos além-fronteiras à 
medida que explorarem os mercados 
estrangeiros, apesar das turbulências do 
cenário global. 

Evidentemente, nenhuma dessas pes-
soas sequer imaginou que tal turbulência 
chegasse na forma de vírus e com tanta 
agressividade a ponto de derrubar a eco-
nomia global. No ranking dos países com 
intenção de negócios, segundo o estudo, 
o Brasil se configurava em décimo lugar, 
o que revela aumento de credibilidade 
no país e seu potencial para o sucesso 
de grandes negócios. 

Ainda em 2019, o Brasil já apresentava 
dados esperançosos em relação a fusões 
e aquisições. Somente no primeiro 
trimestre, a Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro 

e de Capitais registrou a soma de R$ 
108,6 bilhões pelas operações de fusão 
e aquisição, aquisições de controle, in-
corporações e vendas de participações 
minoritárias. Este valor representou 
crescimento de 20% frente ao registrado 
no mesmo período de 2018. 

O aumento foi impulsionado pelas 
enormes movimentações no setor de 
petróleo e gás, seguidas do comércio 
atacadista e varejista, e dos setores de 
transporte e logística e de TI e teleco-
municações. Somente a venda da TAG 
(Transportadora Associada de Gás) pela 
Petrobras, por exemplo, gerou R$ 34,2 
bilhões. E o acordo entre a Petronas e 
a Petrobras no Campo Tartaruga Verde 
foi responsável pela soma de R$ 10,3 
bilhões.

Se as projeções para fusões e aqui-
sições no Brasil já eram otimistas em 
meados de 2019, tendem ser ainda mais 
favoráveis neste momento, no qual o 
país conta com a taxa básica de juros 

no nível mais baixo desde que surgiu e 
a expectativa para o dólar nos próximos 
meses é de maior valorização.  Se é que 
existe algo de positivo neste cenário 
escabroso de pandemia, que ostenta 
centenas de milhares de vidas perdi-
das e quase um milhão de infectados 
no Brasil, é a chance do país dispor de 
recursos que, certamente, auxiliarão na 
retomada econômica. 

Naturalmente, as grandes empresas 
já contavam com caixa para momentos 
de dificuldade antes mesmo do início 
da pandemia. No entanto, por fatores 
diversos, muitas delas, principalmente 
as empresas brasileiras, não dispu-
nham de caixa estruturado, de modo 
que, fatalmente, serão compradas por 
outras companhias mais aparelhadas, 
o que provocará a entrada de maiores 
recurso no Brasil. 

Este movimento se configura em ex-
celentes oportunidades de negócio para 
grandes, médias e pequenas empresas, 

afinal, quando duas ou mais companhias 
são unificadas, o montante do fatura-
mento se torna superior ao que era. 
Além disso, há maior fortalecimento da 
marca, posto que a empresa concentrará 
maior público.  

Nos EUA, por exemplo, onde estas 
operações são mais habituais que no 
Brasil, as fusões, aquisições e incorpora-
ções de empresas representam um vetor 
pujante para o bom fluxo da economia 
local e, consequentemente, dos demais 
países do globo. Os norte-americanos, 
aliás, são os responsáveis pelos maiores 
aportes no mercado brasileiro.

Sendo assim, é inegável que os efei-
tos dessas operações, principalmente 
quando envolvem a entrada de recursos 
estrangeiros, será a possibilidade de uma 
luta menos dramática contra a pobreza e 
a desigualdade, escancaradas pelo novo 
Coronavírus.

(*) - É sócio do escritório 
Bastos Freire Advogados.

A eficácia da luta contra a pobreza está nos recursos empresariais



Como o líder de 
tecnologia deve agir 

no pós pandemia

Durante os últimos 
anos, muito se falou 
e se escreveu sobre 
o mundo VUCA e 
a necessidade de 
transformação digital 

Esse termo surgiu para 
explicar o ambiente 
pós-Guerra Fria; é 

um acrônimo para Volatility, 
Uncertainty, Complexity 
e Ambiguity (Volatilidade, 
Incerteza, Complexidade 
e Ambiguidade). Com o 
surgimento da pandemia, 
esse ambiente de alta com-
plexidade para os negócios 
foi potencializado, gerando 
novas dificuldades como a 
flexibilidade e adaptabilida-
de constantes. 

Por outro lado, o líder de 
Tecnologia enfrenta a neces-
sidade de evolução tecnoló-
gica constante, mantendo 
a previsibilidade tradicio-
nalmente necessária para o 
mundo dos negócios. Se não 
fossem estas variáveis sufi-
cientemente complexas para 
gerenciar em simultâneo, 
esse líder seria pressionado 
num mercado pós pandemia 
por mais resultados com 
menos investimento para 
que possa se recuperar 
dos impactos gerados pela 
pandemia. 

De acordo com um estudo 
elaborado pela consultoria 
KPMG, embora exista a 
necessidade de evolução 
tecnológica decorrente da 
digitalização, apenas 48% 
dos líderes de Tecnologia 
esperam aumento de or-
çamento no próximo ano, 
quando antes da pandemia, 
esse número era de 57%. Por 
outro lado e de acordo com 
o mesmo estudo, cerca de 
61% dos líderes de Tecno-
logia entrevistados têm uma 
participação importante nos 
conselhos de administração 
influenciando diretamente 
na estratégia de negócio das 
empresas. 

Ou seja, o líder de tecno-
logia tem um papel crucial 
na retomada dos negócios 
de um modo estratégico. E, 
para que isso seja possível de 
um modo mais eficaz do que 
eficiente, alguns aspectos 
devem ser considerados. A 
quantidade de possibilidades 
de evolução é praticamente 
infinita e surgem diaria-
mente novas ferramentas 
e tecnologias. A estratégia 
de evolução deve passar 
a considerar ferramentas 
tecnológicas como big data, 
DevOps, inteligência artifi-
cial, mobile, blockchain, etc. 

Esta infinidade de possibi-
lidades gera dúvidas e incer-
tezas sobre qual o caminho 
ideal. Para simplificar, essa 
evolução deve adotar uma 
estratégia “liquida”. Isso 
significa que deverá ser mais 
flexível, versátil, adaptável e 
de alto impacto, como ocorre 
com a água, que é forte, é 
flexível e avança para onde 
há oportunidade. As grandes 
plataformas e arquiteturas 
tendem a ser menores, mais 
versáteis e experimentais. 

Para que o resultado seja 

potencializado, torna-se 
necessário que a experiência 
do usuário seja diferenciada. 
Para tal, é crucial a assertivi-
dade na entrega do produto 
ou serviço por intermédio da 
hiper personalização. Isso é 
possível pela utilização da 
tecnologia para gerar dados 
e transformar em insights. 
Cada vez mais se fala que a 
Era do Petróleo foi substitu-
ída pela Era dos Dados. 

Várias empresas, chama-
das data driven companies, 
baseiam os seus modelos de 
negócio no tratamento dos 
dados. Para que as aplica-
ções sejam mais inteligen-
tes, é importante a adoção 
de plataformas de big data 
conectadas com plataformas 
de interpretação de imagens 
com inteligência artificial. Os 
negócios dificilmente sobre-
viverão se não investirem 
no tratamento dos dados 
disponíveis e basearem as 
suas decisões nas informa-
ções geradas. 

A estratégia de evolução 
precisa considerar a cone-
xão com serviços, produtos 
ou dados externos ao invés 
da tradicional estratégia de 
sourcing interno. Esta abor-
dagem necessita de um novo 
olhar para questões como a 
segurança da informação. 

No entanto, esse novo de-
safio não pode impedir que 
esta estratégia seja conside-
rada porque a mesma possi-
bilita maior time de market, 
utilizar serviços altamente 
especializados e de alta qua-
lidade além de possibilitar e 
monetizar a disponibilização 
dos meus serviços e dados. 
Um exemplo é a utilização 
dos serviços disponibilizados 
pelo Google Maps ao invés 
de desenvolver esse tipo de 
serviço. 

A adoção dos métodos 
ágeis por toda a organização 
é a chave para que a execu-
ção da estratégia seja mais 
flexível. A utilização dos 
ciclos curtos de feedback 
possibilita a redução do risco 
e maximização do resultado. 
O custo também será redu-
zido porque estes processos 
possibilitam que a execução 
seja mais eficaz (fazer certo 
o que precisa ser feito) ao 
invés de eficiente (fazer 
tudo bem feito). Um aspecto 
importante sobre este ponto 
é a necessidade de praticar 
o desapego da tradicional 
estabilidade adotando uma 
cultura de aprendizado cons-
tante e tolerância ao erro. 

O líder de tecnologia as-
sumiu um novo papel na es-
tratégia das empresas neste 
novo mundo pós pandemia. 
A volatilidade, complexidade 
e incerteza são uma cons-
tante e para isso, esse novo 
líder precisa ter plataformas 
mais flexíveis e adaptáveis 
que lhe permitam mudar a 
estratégia rapidamente e 
serem pioneiros na entrega 
dos produtos e serviços. 

(*) - Empresário, consultor de 
negócios e mentor, é professor e 

coordenador do núcleo de seleção de 
alunos do MBA da FIAP, especialista 

em transformação digital e processos 
ágeis para as empresas.

Carlos Baptista (*)
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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

BMG Granito Soluções em Pagamento S.A.
CNPJ/ME nº 22.177.858/0001-69 - NIRE nº 35.300.489.519

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 24.11.2020
Data, Local, Hora: 24.11.2020, 14 hs, na sede social, Avenida Copacabana, 190, Térreo, Sala 1, Empresarial 18 do Forte, 
Barueri/SP. Presença: todos os acionistas. Mesa: Presidente: Flávio Pentagna Guimarães Neto, Secretária: Deise Peixoto 
Domingues. Deliberações Aprovadas: 1. a renúncia do Sr. Marcio Alaor de Araujo ao cargo de membro do Conselho de 
Administração, cuja carta de renúncia foi entregue à Companhia em 20.11.2020 e se encontra arquivada na sede da 
Companhia. 2. a eleição do Sr. Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, RG 20.775.312 SSP/
SP, CPF/ME 275.484.158-00, com endereço comercial em São Paulo/SP, para o cargo de membro do Conselho de 
Administração, com prazo de mandato unifi cado até a realização da AGO que aprovar as contas do exercício social encerrado 
em 31.12.2020. O Sr. Eduardo Mazon, ora eleito, toma posse de seu cargo, mediante assinatura do termo de posse, 
declarando que não está impedido por lei de exercer atividades mercantis. Registrar que o Conselho de Administração passa 
a ter a seguinte composição: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG MG 
-117.32642 - SSP/MG, CPF/ME 076.934.666-90; Ana Karina Bortoni Dias, brasileira, casada, bacharel em química, RG 
58.410.293-8 SSP/SP, CPF/ME 605.649.701.15; Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciências da computação, RG 
20.775.312 SSP/SP, CPF/ME 275.484.158-00, todos com endereço comercial em São Paulo/SP; Rodrigo Luiz Machado Teixeira, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG MG8811995, CPF/ME 065.950.626-23, residente em Santana de Parnaíba/
SP; e Adriano Alimena Del Grande, brasileiro, solteiro, empresário, RG 1079834857 SJS/RS, CPF/ME 015.240.990-40, residente 
em Barueri/SP. Nada mais. Barueri, 24.11.2020. Acionistas: Rodrigo Luiz Machado Teixeira, Roberto dos Santos Masotti, 
Henrique Fernando Lucas, Adriano Alimena Del Grande e Banco BMG S.A. (por Eduardo Mazon e Flávio Pentagna Guimarães 
Neto). JUCESP 545.301/20-8 em 22.12.2020. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

Startup simplifica as rotinas fiscais otimizando o pagamento de 
tributos por meio de um software.

Segundo o estudo time 
release study feito 
pela Receita Federal, 

seguindo a metodologia da 
Organização Mundial das 
Aduanas, para a liberação 
e licenciamento de merca-
dorias, são gastos até 64% 
de tempo somente para o 
pagamento de tributos. 

Acontece que no Brasil 
há um série de impostos e 
taxas atreladas às opera-
ções de importação e Co-
mex, conforme aponta Yvon 
Gaillard, diretor Comercial 
e de Parceiros da Dootax, 
startup que simplifica as 
rotinas fiscais, otimizando 
o pagamento de tributos por 
meio de um software que 
utiliza RPA (Robotic Process 
Automation). 

“A Receita vem fazendo 
um trabalho que melhora 
o processo, criando fer-
ramentas mais fáceis e 
rápidas para recolhimento 
do contribuinte, mas ainda 
existem algumas etapas, 
entes federativos e alguns 
órgãos que precisam trazer 
mais agilidade. As licencia-

A gestão de estoque de alimentos, feita de maneira correta, 
equivale a 15% da lucratividade dos negócios.
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Como importadoras 
podem reduzir tempo com taxas?
Reduzir a burocracia fiscal de produtos importados é um dos principais desafios que empresas que 
operam com Comércio Exterior enfrentam

e ICMS, são morosos, uma 
vez que o contribuinte tem 
que entrar no site do esta-
do, pegar os dados, guias, 
inserir no sistema de gestão 
da empresa e depois seguir 
o tempo de pagamento ne-
cessário pelo compliance da 
empresa. A Dootax entra 
nessa etapa, automatizando 
e reduzindo essas 90 horas 
para poucos segundos, o que 
dá um ganho de até 42% 
nesse tempo de importação 
sobre essas mercadorias 
que caíram no canal de 
licenciamento.  

“O estudo mostra que esse 
processo é o que leva mais 
tempo e despende mais pra-
zo para se cumprir. Embora 
hoje já existam ações que 
o governo federal esteja 
fazendo para diminuir esse 
tempo de compensação, 
a otimização ainda é um 
processo muito eficiente 
que pode auxiliar muito as 
empresas para agilizar e 
eliminar essas 90 horas”, 
finaliza o especialista. Fonte 
e mais informações: (www.
dootax.com.br).

doras como Anvisa e Inme-
tro precisam melhorar na 
burocracia de geração das 
taxas. Além disso, nos esta-
dos, o ICMS acaba sendo um 
vilão que despende prazo 
na liberação de cargas, di-
ficultando ainda mais esse 
processo”, explica Gaillard. 

Diante desse cenário, o 
especialista aponta que a 
Dootax oferece uma solução 
que otimiza todo esse pro-
cesso, recolhendo diversos 
impostos e taxas, no qual 
a maioria das empresas en-
frentam uma complexidade 

muito grande para se gerar 
e pagar. 

“Se a gente pegar esses 
dados do estudo, 64% é gasto 
para pagamento de impostos 
e ainda há um tempo de 
compensação do pagamen-
to pelo governo, que hoje 
é de 48 horas, mas ainda 
sobram 90 horas no colo do 
contribuinte/importadores 
para fazerem todo esse 
trâmite, que hoje em regra 
nas empresas, é totalmente 
manual”, ressalta. 

Explica ainda, que esses 
processos de licenciamento 

Dicas de como estocar bebidas e 
alimentos corretamente

serem trabalhados com urgência. Na Monte Carlo, por 
exemplo, facilitamos o abastecimento dos clientes 
por uma plataforma B2B, onde os produtos podem 
ser comprados a qualquer hora do dia. 

 4) Crie categorias para classificar produtos - 
Crie categorias para separar os diferentes grupos 
de produtos. Essa é uma estratégia interessante 
porque cada tipo de alimento ou bebida tem suas 
necessidades específicas em termos de padrões 
de armazenamento. Com essa classificação é pos-
sível dividir a área do estoque e criar ambientes 
propícios para os diferentes tipos de alimentos e 
bebidas. 

 5) Substitua alguns alimentos - Embora trabalhar 
com produtos frescos seja preferido por muitos em-
preendedores, algumas substituições podem valer 
a pena neste momento. Pegue suas receitas e veja 
se os ingredientes podem ser substituídos pelo que 
você ainda tem em estoque. Outra opção é enxugar 
o cardápio, eliminando alguns itens. Isso diminui as 
chances de estragar alimentos, principalmente frutas, 
legumes e verduras. E seja transparente sobre as 
mudanças, os clientes vão entender sua postura. 

Fonte e mais informações: (www.montecarloalimentos.
com.br).

O setor food service sentiu o impacto dos bares e res-
taurantes de portas fechadas, muitos estabelecimentos 
deixaram de funcionar. Segundo um levantamento re-
alizado pela Associação Nacional dos Restaurantes, em 
parceria com a Galunion, aponta que 35% dos bares e 
restaurantes com mais de uma unidade já fecharam lojas 
permanentemente por conta da pandemia. 

De acordo com Ana Paula Coelho, CEO da Monte Car-
lo Alimentos, para fugir das estatísticas ainda é preciso 
criatividade e atenção. “A gestão de estoque de insumos 
e alimentos dos estabelecimentos feita de uma maneira 
correta equivale a 15% da lucratividade dos negócios. Por 
isso, para quem vai investir no abastecimento do comércio 
para o início do ano, vale ficar atento aos tipos de alimentos, 
quantidade e armazenamento. É imprescindível manter a 
organização desse estoque”, afirma. 

Pensando nisso, Ana Paula apontou as 5 dicas para não 
perder dinheiro com o estoque de insumos do seu negócio:
 1) Preste atenção aos cuidados sanitários - É 

fundamental seguir as normas de saúde e higiene 
estabelecidas pela Anvisa, para que os produtos 
não sejam contaminados e também para evitar que 
os alimentos e as bebidas estraguem antes mesmo 
do prazo de validade. O armazenamento adequado 
pode evitar prejuízos como a perda de alimentos e 
bebidas estragadas ou fora do prazo de validade

 2) Trabalhe com um estoque mais enxuto - Para 
movimentar o estoque de maneira rápida sem perder 
produtos. A gestão do estoque do estabelecimento 
influência no abastecimento de insumos desse bar 
e restaurante. Por isso invista em parcerias com 
seu fornecedor para entregas menores e contínuas, 
comprando apenas o que está em falta. Esse movi-
mento ajuda neste período de incertezas em relação 
à pandemia.

 3) Conecte-se com seus fornecedores - Estamos 
todos no mesmo barco e vivemos numa era de co-
nexão devido aos avanços da tecnologia. Isso faci-
lita também as relações profissionais e é um passo 
importante para os dois lados saírem beneficiados. 
Converse com seus fornecedores e descubra se po-
dem fazer algo juntos. Eles também têm produtos a 

Aline da Silva Freitas (*)

Na primeira semana do ano, após a 
virada do calendário, veio a sensação 
de renovo. Entretanto isso pode logo 
ter dado espaço para uma sensação 
de continuidade sombria de um 2020 
jamais pensado. Só que a “esperança 
equilibrista”, há anos sabe, que “o show 
de todo artista tem que continuar”, já 
dizia a canção interpretada por Elis 
Regina, do compositor Aldir Blanc. 

Agora o que se espera? Que à espe-
rança se some resiliência pulsante. Que 
seria isso? Acabo de inventar. Enten-
do por resiliência a habilidade - isto 
mesmo, algo que podemos aprender, 
estimular, desenvolver etc. - de, diante 
de um desafio ou problema enfrentado, 
venha a pessoa (ou grupo) se regene-
rar, e uma vez aprendido o que tiver de 
aprender com este, seguir em frente 
com muita consciência do vivido e das 
escolhas feitas para reagir.

Penso ainda que resiliência nos tempos 
de agora deve ser pulsante na vida das 
pessoas, das organizações e da sociedade 
como um todo - sendo inclusive possível 
de ser objeto de decisões institucionais, 
empresariais e políticas. Esse pulsar re-
presenta que a pluralidade de desafios tem  
sido tão grande que as pessoas devem 
praticamente experimentar a resiliência 
cadenciada, ritmada, vibrante, fortalecida, 
viva, isto é: pulsante. 

Se antes os momentos do convite à resili-
ência pareciam mais raros, se apresentam 
neste início de 2021 quase de maneira 
ininterrupta. Não se trata de viver em 
estado de alerta exaustivo, porém, de um 
convite à consciência da realidade e da 
tomada de decisões de impacto positivo 
na própria vida e na dos outros. 

E qual é essa realidade? A dos efeitos 
catastróficos da pandemia sobre a vida, 
nas mais diversas áreas. Ainda aqueles 
que não perderam familiares e amigos, 
danos irreparáveis, há aqueles que sen-

tiram impacto na saúde, no trabalho, 
na educação, entre outros direitos. 

Pouco provável, mas se neste mo-
mento você que lê isto não sentiu im-
pacto algum, acredito que basta uma 
percepção um pouco mais detida, uma 
pausa na retrospectiva de 2020 que 
ainda pode ser feita, e ao menos algo 
sutil será encontrado, ainda que no 
entorno com reflexos, eis que o ritmo 
da vida mudou para todos. 

E assim, a “dor pungente” de certo 
convocará a soma de “esperança equi-
librista” com resiliência pulsante. Em 
um Brasil tão complexo, neste ano em 
específico, não há que se esperar após 
Carnaval para a retomada de ativida-
des. O líder atento, de si mesmo e de 
outros, já estava se mexendo mesmo 
antes do Réveillon e ainda é tempo. 

(*) -  É  Doutoranda em Direitos Humanos pela USP 
e professora de Direito Público da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie Campinas, onde titulou-se 
Mestre em Direito Político e Econômico.

Lideranças: somem ‘esperança equilibrista’ com resiliência pulsante
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 07 de janeiro de 20216

Para Tiago Serrano, CEO e fundador da SoluCX, em-
presa especializada em pesquisa de satisfação e NPS, 
esse movimento já era percebido há alguns anos, mas 

se intensificou com a necessidade de isolamento social. 

“Como muitos empreendedores migraram os seus 
negócios para o online, o consumidor passou a ter mais 
opções com uma facilidade e agilidade que não se tinha 
no presencial. Isso fez com que as empresas entendessem 
a importância da conexão com o cliente e do valor deles 
para a empresa de forma geral. Acredito que, em 2021, o 
foco na opinião do consumidor será ainda maior”.

E para ajudar pequenos, médios e grandes negócios no 
aprimoramento dessa jornada, a SoluCX separou quatro 
dicas para impulsionar o relacionamento com o consumidor 
em 2021. Confira:

1Quem são os clientes e o motivo deles se iden-
tificarem com a marca - Existem diferentes maneiras 
de compreender esse cenário, uma delas é por meio de 
pesquisas de satisfação, utilizando a metodologia NPS, que 
separa os clientes entre Promotores, Neutros e Detratores. 

Por exemplo, se a empresa aplicar uma sondagem de 
três meses consecutivos, ela poderá, ao fim desse moni-
toramento, compreender quem são e como se comportam 
os clientes, além de tirar insights para melhorias contínuas 
dos processos de atendimento. 

Outra característica interessante do método é que a 
partir do primeiro mês já é possível identificar os clientes 
promotores, neutros e detratores, impulsionando ações 
rápidas e proativas com base nas primeiras avaliações e 
considerações. 

Dentre tantos aprendizados que 2020 trouxe para o mercado, a digitalização em conjunto com a boa experiência do cliente 
foram grandes aliados frente às incertezas dos últimos meses. Desde o começo da pandemia, foi possível acompanhar mudanças 
significativas na forma como as empresas passaram a atender seus consumidores e, principalmente, a se comunicarem com eles.

Freepik

#tenhacicatrizes

Renata Maksoud

Soft Skills x Hard Skills

Renata Maksoud (*)

Você saberia me dizer a diferença entre hard skills 
e soft skills?

Essas duas expressões definem os tipos de 
habilidades de um indivíduo, e esses termos são 
usados muito no mundo corporativo.

 Originárias do inglês, as palavras skill (skills, 
no plural) significa habilidades, dons; hard sig-
nifica duro e soft significa suave. 

Entendendo as expressões, teremos hard 
skills definindo o aprendizado formal, por meio 
de educação, conhecimento, que podem ser 
medidos através de testes simples para saber o 
nível de conhecimento sobre um  determinado 
assunto.  E soft skills como as habilidades que 
eu chamo de sociais, que são essencialmente as 
demonstradas nas relações interpessoais.

Qualidades e habilidades técnicas, alto grau 
de conhecimento, claro, são fundamentais para 
que um profissional seja reconhecido como bom, 
sendo que antigamente as habilidades técnicas 
de um profissional eram usadas como critério 
único para a contratação de profissionais de 
qualquer área em qualquer segmento.

Com o passar do tempo e as mudanças trazi-
das pela globalização, diversidade, políticas de 
inclusão social, as soft skills ganharam terreno 
cada vez maior e hoje são consideradas habi-
lidades essenciais para garantir a escolha de 
um bom profissional - seja contratado, como 
CLT, seja como prestador de serviço, seja como 
empreendedor.

Nosso foco hoje é exatamente esse: as soft skills!
São exemplos de soft skills: empatia, ética, 

liderança, forma de resolução de conflitos, 
flexibilidade, capacidade de gestão de equipes.

É bom lembrar que um profissional altamente 
capacitado tecnicamente, pode não ter a me-
nor habilidade com liderança de equipes, mas 
pode ser um excelente executivo financeiro ou 
estrategista. 

O que melhor determina o bom desenvolvi-
mento de soft skills é a inteligência emocional, 
que nada mais é do que a capacidade de lidar-
mos com as nossas próprias emoções, com as 
emoções dos outros e a interação das duas no 
ambiente corporativo. 

Inteligência Emocional passou a ser mais di-
fundida depois da publicação do livro de mesmo 
nome, de Joan DeClaire e John Gottman, 1997, 
onde os autores abordam uma nova perspectiva 
de visão para educar filhos. De lá para cá o tema só 
cresceu e agora compõe o universo corporativo.

Imagine você ter a pessoa certa para cada 
posição em uma estrutura empresarial. Pro-
fissionais que lidam melhor com pressão, que 
saibam gerenciar tempo de forma organizada, 
que tem empatia com todos os colegas, que 
mantenha foco, que "veste a camisa", que são 
muito dedicados. Não é difícil saber que além 
das habilidades técnicas, um indivíduo assim está 
muito mais apto a obter sucesso em sua carreira. 

Da mesma forma que excelentes profissionais 
com nível técnico altíssimo, que não sejam 
dotados dessas habilidades, com o passar do 
tempo, estão fadados ao fracasso, tornando-se 
obsoletos ao mercado de qualquer segmento. 

Essas habilidades ganham importância ainda 
maior quando falamos de empreendedorismo, 
pois é determinante na hora de tratar o cliente 
de forma especial e exclusiva. Encontrar o seu 
ponto de equilíbrio e formas de desenvolver soft 
skills acaba sendo vários pontinhos a mais em 
relação ao seu concorrente. 

Principais soft skills para você desenvolver:
1. Comunicação
2. Liderança
3. Flexibilidade e Resiliência
4. Trabalho em Equipe
5. Criatividade
6. Proatividade
7. Empatia
8. Ética no Trabalho
9. Pensamento Crítico
10. Atitude Positiva
Como adquirir soft skills. 
Aqui minha sugestão seria um bom aprofunda-

mento em PNL, que considero uma das melhores 
ferramentas para começarmos a entender soft 
skills. Ler muito, procurar se desenvolver, fazer 
cursos, conversar com pessoas mais capacitadas 
que você ou que já tenham trilhado o mesmo 
caminho que você ha mais tempo são excelentes 
formas de percebermos quais são as suas neces-
sidades mais urgentes em soft skills.

Quando eu era executiva do mercado publici-
tário, na primeira década dos anos dois mil, fazia 
muitas entrevistas de recrutamento e seleção 
de profissionais da minha área. Na hora de 
selecionar os melhores candidatos, nunca usei 
somente o critério técnico. Levava muito mais 
em consideração as tais soft skills. 

No meu modo de ver, habilidades técnicas 
uma empresa pode promover para o colabo-
rador. Mas soft skills é bem mais difícil porque 
normalmente estão ligadas a educação, forma-
ção, valores, crenças, experiências de vida. 

A experiência me mostrou que um bom 
profissional com excelente soft skills tende 
a crescer no aspecto técnico com muito mais 
facilidade do que o profissional forte em hard 
skills cresceria em soft skills. e era a esse 
tipo de profissional que eu dava prioridade 
na contratação ou escolha de uma empresa 
para me atender.

A boa notícia é que existem mil formas se 
desenvolver em soft skills. Procure a sua!

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

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

de 25 anos como publicitária e chef de cozinha. Missão 
de vida: ajudar pessoas a serem mais felizes!

lidade nos atendimentos e na jornada oferecida ao cliente. 
Mais do que se preocupar em conquistar vários clientes, é 
necessário se atentar ao NPS do seu negócio. Sempre tenha 
em mente a seguinte pergunta: se o seu negócio não fosse 
seu, você o indicaria a alguém?

“Clientes promotores, ou seja, aqueles que gostam da 
marca e a indicam para amigos e familiares, podem ser 
grandes aliados ao crescimento dos negócios. Investir nesses 
relacionamentos duradouros e de qualidade, permite que a 
marca ganhe a confiança e se destaque dentre as diversas 
opções existentes no mercado”, conta Tiago.

4Monte uma estratégia digital robusta - As pers-
pectivas para 2020 no fina de 2019, com toda certeza, eram 
outras e, ainda que a tendência digital seja algo forte em 
inúmeros segmentos, faltava muito para alcançar um enten-
dimento de como as coisas poderiam funcionar no online. 

Agora, com o avanço da segunda onda do Coronavírus, é 
necessário que as empresas estejam preparadas para migrar, 
novamente, os seus negócios em aplicativos ou e-commerces. 
Para não sofrer tanto com uma possível restrição no atendi-
mento, comece a pensar em estratégias que conversem com 
o seu público. Invista em plataformas diferentes, organize 
boas fotos dos produtos, reestruture o atendimento online 
e monitore essa mudança para reverter possíveis gaps.

Além dessas dicas, vale sempre manter um diálogo com 
os clientes mais próximos ou frequentes. Comece pela 
pergunta “de 0 a 10, quanto você indicaria nossos serviços 
a um amigo ou parente?”, esse movimento ajuda na melho-
ria genuína dos negócios e na fidelização dos clientes, que 
passam a se sentir parte desse movimento. - Fonte e mais 
informações: (https://solucx.com.br/).
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Mudanças significatiVas no atendiMento

QuatRo dicas PaRa fidelizaR clientes eM 2021

“Além desse contexto amplo, mês a mês, o dono do 
negócio consegue reparar possíveis contratempos e pode 
reverter uma situação negativa. Isso ajuda a mostrar para 
o cliente que, mais do que o dinheiro dele, o negócio se 
importa com a experiência”, explica Tiago.

2gerencie seus canais de atendimento - A ex-
periência do cliente é crucial para a retenção dele e isso 
se tornou ainda mais latente com a jornada online. Nessa 
perspectiva, é importante pensar em todas as fases de 
atendimento e alinhá-las para que façam sentido entre si 
e com o discurso de valores da empresa. 

Invista em fluidez de qualidade, desde a publicidade até o 
pós-venda. Levar em consideração cada uma das opiniões 
auxilia na rápida resolução de problemas e a fortalecer o 
relacionamento com o consumidor.

3invista em qualidade - Uma marca forte tem mais 
chances de reter clientes, isso se dá pelo histórico da qua-
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 

Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

É primordial para a tomada de melhores decisões que os dados sejam 
prioridade durante a transição ao digital.

Andrea Rivetti (*)
 

As empresas se deparam 
com meios factíveis de 
transformar a cultura 

corporativa de gastos e a própria 
produtividade dos profissionais 
por meio da digitalização. Nesse 
sentido, serviços de outsourcing 
de TI encabeçam uma alternativa 
utilizada com recorrência em um 
mercado em constante evolução. 

Mesmo assim, é importante 
enfatizar o impacto de uma abor-
dagem personalizada e que atenda 
às expectativas do cliente. Com 
certeza, um dos objetivos com-
partilhados por todas as empresas 
que trabalham com outsourcing 
de TI é de tornar possível que o 
cliente abrace de vez a inovação 
e visualize a mesma no cotidiano 
das operações, de modo que re-
flexos positivos sejam distribuídos 
e sentidos a médio e longo prazo. 

Não basta depositar essa res-
ponsabilidade na presença digital 
e esquecer que os componentes 
centrais de qualquer organiza-
ção repousam sobre a figura das 
pessoas. Por isso, deve-se pensar 
na customização como uma saída 
praticamente obrigatória nos dias 
atuais.
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A importância de um serviço 
de outsourcing com foco no cliente

O avanço tecnológico trouxe possibilidades animadoras em termos de otimização de processos e redução de custos, não há como questionar essas 
contribuições para o cenário empresarial

	 •	Projetos personalizados 
acompanham demandas 
- Por mais consistente e cha-
mativo que um projeto de out-
sourcing possa aparentar, se 
ele permanecer em um campo 
estático de implementação, 
sem variáveis capazes de cor-
responder à particularidade 
que cada cliente apresenta, é 
improvável que esse modelo 
de serviço faça sucesso no 
mercado. 

  Se os últimos meses ofere-
ceram alguns aprendizados 
no que diz respeito a fato-
res externos e como eles 
influenciam o dia a dia das 
empresas, pode-se destacar a 
importância de se contar com 
um planejamento estratégico 
totalmente flexível. Logo, a 
tecnologia precisa compac-
tuar com essa mentalidade 
inovadora.

  Em razão desse dinamismo 
que foge do controle do em-
presariado, é determinante 
que o gestor obtenha soluções 
de automação e estrutura 
tecnológica de acordo com 
suas maiores características 
e urgências. Dessa forma, 
ele terá à disposição todas 
as ferramentas necessárias 
para enfrentar situações de 

por um serviço de outsourcing 
de TI capaz de preencher 
suas lacunas? Além de evitar 
os esforços em investimentos 
em hardwares e softwares, 
elementos digitais que ficam 
a cargo da terceirização, o 
gestor terá tempo hábil para 
centralizar todas as ações no 
core business do negócio, 
deixando este aspecto técnico 
para uma equipe especializa-
da e suportada pela precisão 
tecnológica.

 
Custos referentes à adminis-

tração, manutenção e gerência 
dos ativos, assim como o aten-
dimento ao usuário, também 
são terceirizados dentro deste 
contexto. No fim, com tantas 
contribuições e uma mudança 
completa na perspectiva es-
tratégica e processual da orga-
nização, o grande diferencial 
que confirma a consolidação 
do outsourcing no mercado de 
soluções inovadoras decai sobre 
o relacionamento com o cliente, 
que se personalizado e adaptável 
às demandas apresentadas, pode 
inserir a empresa em um novo 
patamar de maturidade tecno-
lógica e eficiência operacional. 

(*) - É CEO da Arklok, empresa pertencente ao 
Grupo Arktec (www.arklok.com.br).

adversidade de modo ágil e 
assertivo, sem entraves ope-
racionais.

	 •	Transparência é palavra-
chave na era dos dados 
- Hoje em dia, os dados 
representam um objeto de 
valor analítico indispensável, 
principalmente se conside-
rarmos a chegada da LGPD, 
fator legislativo que exige 
uma estabilidade fiscal que o 
outsourcing de TI consegue 
propiciar.  Focar no cliente e 
entender os elementos que 
compõem a eficiência de seu 
negócio é uma tarefa que pas-
sa por essa nova concepção 
em relação às informações 

armazenadas internamente.
  Com a questão de segurança 

e conformidade em alta e com 
caráter de obrigatoriedade 
para as organizações, trata-se 
de um dos pontos de atenção 
na hora de escolher por uma 
empresa de terceirização. Em 
outras palavras, é primordial 
para a tomada de melhores 
decisões e a integridade fiscal 
do contratante que os dados 
sejam prioridade durante a 
transição para o digital.

	 •	O	que	muda	para	a	realidade	
da empresa? - Olhando para 
o tema sob uma ótica mais 
ampla, o que realmente muda 
para a companhia que opta 



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 07 de janeiro de 20218

Solidariedade e 
sustentabilidade como 

diferenciais competitivos

“O que se leva da vida 
é a vida que se leva”. 
A frase de Antoine de 
Saint-Exupéry, autor 
do clássico “O Pequeno 
Príncipe”, parece ter 
ganhado relevância 
maior no cenário 
atual

No mundo corporati-
vo, empresas e pro-
fissionais procuram, 

cada vez mais, deixar uma 
marca diferenciada, cons-
truir um legado e poder 
fazer algo além das suas 
atividades rotineiras, que 
possa contribuir para um 
mundo melhor. E, neste ano, 
em função da pandemia da 
Covid-19, ficou mais que vi-
sível, fora e dentro das orga-
nizações, o quanto o espírito 
colaborativo e de ajuda ao 
próximo é essencial. 

Nesse aspecto, a solida-
riedade ganha destaque, 
especialmente porque as 
pessoas vivem em sociedade 
e dependem sempre umas 
das outras. Sendo assim, é 
importante observar, em 
primeiro lugar, que estamos 
falando de um valor huma-
no universal, presente em 
todas as culturas. Inclusive, 
a ONU instituiu, na Assem-
bleia Geral de 2005, o Dia 
Internacional da Solidarie-
dade Humana, comemorado 
dezembro. 

A celebração objetiva 
destacar a importância da 
ação coletiva para superar 
os problemas globais e al-
cançar as metas mundiais 
de desenvolvimento, de 
forma a construir um mundo 
melhor e mais seguro para 
todos. Boa parte das empre-
sas já tem aprimorado essa 
percepção e incorporado 
o tema à cultura organiza-
cional. 

Afinal, se discutimos tanto 
sobre legado, ser solidário é 
também pensar nesse viés, 
uma vez que é importante 
se sensibilizar com a dor 
do outro e estender a mão 
para ajudá-lo de alguma 
maneira. Ou seja, é ser 
empático e ter escuta ativa, 
duas competências e habili-
dades (soft skills) cada vez 
mais exigidas, do estagiário 
ao presidente, dentro das 
corporações, assim como 
o espírito colaborativo e 
cocriativo. 

Além disso, praticando 
a solidariedade, todos os 
envolvidos se apropriam de 
situações positivas. Quer 
dizer que quem recebe o 
apoio é beneficiado, da mes-
ma forma que quem oferece 
também tem muito a ganhar 
ao promover o bem-estar 
do próximo. Com esse en-
tendimento e após todos os 
graves impactos provocados 
pela pandemia à população 

desde os primeiros meses de 
2020, o Terceiro Setor está 
em ascensão. 

As companhias percebe-
ram as muitas necessidades 
da sociedade a partir daque-
le momento e a importância 
da colaboração de todos: 
poder público, iniciativa 
privada e pessoas físicas 
para superar a crise. Em 
todas as esferas, uma nova 
consciência surgiu. E as pes-
soas se engajaram em todo 
tipo de doações, não apenas 
pela causa, que é de todas as 
camadas sociais, mas tam-
bém para ter a consciência 
tranquila de participar da 
construção de algo positivo 
para a sociedade.

Além disso, é importante 
lembrar que, em termos de 
carreira, atuar no Terceiro 
Setor agrega credibilidade 
ao currículo do profissional, 
que se mostra socialmente 
responsável. Quando a so-
lidariedade está presente 
no dia a dia do indivíduo, a 
forma como ele enxerga a 
vida costuma ser diferente. 
Isso porque entende que 
tudo e todos estão conec-
tados e cada qual tem uma 
missão e um propósito no 
mundo. Ninguém avança so-
zinho. Ao contrário, sempre 
precisamos uns dos outros 
mutuamente.

Dessa forma, independen-
temente do nível hierárqui-
co ocupado na empresa, o 
colaborador pode promover 
ações solidárias genuínas, 
seja destinando seu tempo 
livre para apoiar pessoas, 
seja fornecendo suporte 
financeiro ou mesmo em-
preendendo seus conheci-
mentos técnicos para auxi-
liar ONGs, por exemplo. De 
qualquer modo, uma coisa 
é certa: as empresas estão 
em constante busca por 
profissionais sustentáveis, o 
que vai muito além de tratar 
apenas do meio ambiente.

Por sua vez, as compa-
nhias têm a grande opor-
tunidade de transformar 
essa corrente de gene-
rosidade inédita em algo 
permanente. Aquelas que 
não avançarem ainda mais 
na sustentabilidade – o 
que significa respeitar os 
aspectos socioambientais, 
a diversidade e agora tam-
bém se mostrarem adeptas 
da solidariedade – serão 
cobradas e, dificilmente 
sobreviverão. Vale lembrar 
que os resultados de uma 
instituição não estão mais 
focados somente nos indi-
cadores financeiros. 

Buscar a evolução da 
organização, das pessoas 
e da sociedade é uma das 
principais características da 
liderança sustentável.

(*) - Professor convidado da 
Fundação Dom Cabral e embaixador 
do ChildFund, é CEO, board advisor 

e headhunter da Prime Talent, e autor 
do livro “Contratado ou Demitido – só 

depende de você”. 

David Braga (*)

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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Benedito Aparecido Morelli - 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: RuAhn AzEVEDO SAnTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 15/02/2001, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, filho de Hamilton Oliveira Santos e de Aline de Cassia Azevedo. A 
pretendente: DAnDARA AyAnE DA SILVA SOuzA, profissão: assistente adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alexsander de Souza e de 
Eliete Batista da Silva.

O pretendente: RAFAEL VARJÃO DIAS, profissão: oficial de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdivino de Souza Dias e de Rosa 
Maria Varjão Dias. A pretendente: BIAnCA DE LIMA, profissão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 18/04/1995, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Claudio de Lima e de 
Sheila Assunção dos Santos.

O pretendente: PAuLO JuVEnAL DO nASCIMEnTO, profissão: operador de lava 
jato, estado civil: solteiro, naturalidade: Xique Xique, BA, data-nascimento: 19/02/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Joaquim do Nas-
cimento e de Josefa Juvenal do Nascimento. A pretendente: LILIAn BERnADETE 
CABRAL, profissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: Contagem, MG, 
data-nascimento: 27/10/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Maria Bernadete Cabral.

O pretendente: LuCAS BRITO CARVALhO, profissão: marceneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1998, residente e domiciliado em 
Bombinhas, SC, filho de José Carlos de Souza Carvalho e de Rozalia Santos de Brito 
Carvalho. A pretendente: IORRAnA SAnTOS RODRIGuES DE SOuSA, profissão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/03/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Idelso Rodrigues de Souza e de Silvana dos Santos.

O pretendente: JOSE SEVERInO DE SOuSA, profissão: feirante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino de Sousa e de Marluce Maria de Sousa. A pre-
tendente: AnDRESSA DOS SAnTOS SILVA, profissão: feirante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1989, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de João Sebastião da Silva e de Josefa dos Santos Silva.

O pretendente: ALExSSAnDRO GOMES PEREIRA, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 29/07/1976, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Pereira Costa Filho e de Maria Luiza Gomes 
de Araujo. A pretendente: JuCILEnE MATTOS BROzEGhInI, profissão: esteticista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Vitória, ES, data-nascimento: 05/06/1972, residen-
te e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Brozeghini e de Analia 
Mattos Brozeghini.

O pretendente: FLÁVIO DOS SAnTOS MOuRA, profissão: empresário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Pinto de Moura e de Thereza dos Santos 
Moura. A pretendente: MARIAnA CRISTInA PEnhA DA SILVA, profissão: enfermeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1989, residente 
e domiciliada em São Bernardo do Campo, SP, filha de Cesar Roberto da Silva e de 
Telma Zacarias da Penha Silva.

O pretendente: MARCOS PAuLO DInIz, profissão: chefe de guarnição, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1974, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Diniz e de Lucia Helena Altamiro Diniz. 
A pretendente: CAMILA MARTInS DOS SAnTOS, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 07/06/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Irací Martins dos Santos.

A pretendente: VERA PAuLA DE JESuS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1978, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Cacildo de Jesus e de Luzinete Paula de Jesus. A pretendente: 
ALExAnDRA LETRA FERnAnDES DA SILVA, profissão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sérgio Chagas Fernandes 
da Silva e de Tania Francisca Letra Fernandes da Silva.

O pretendente: EDER WELLISOn DOS SAnTOS, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Presidente Epitácio, SP, data-nascimento: 03/04/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vilmar dos Santos e de Maria José dos 
Santos. A pretendente: ALInE RAquInA SILVA VIAnA, profissão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Peixoto de Azevedo, MT, data-nascimento: 18/01/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roquemar de Oliveira Silva 
e de Lina Rosa Silva Viana.

O pretendente: hEnRIquE FERREIRA FREITAS COSTA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/2000, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joelson de Freitas Costa e de 
Cristiane Ferreira da Silva. A pretendente: MOnIquE CRISTInA SOARES DA SILVA, 
profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 
12/09/2001, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Danilo da Silva e de Erica 
Cristina Soares da Silva.

O pretendente: WAnDERSOn CAVALCAnTE BARBOSA, profissão: laboratorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1985, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Caetano Pinho Barbosa e de Antonia 
de Maria Pereira Cavalcante Barbosa. A pretendente: SuzAnA ALMEIDA DOS SAn-
TOS, profissão: auxiliar de faturamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/07/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Jose Luiz dos Santos Neto e de Deolinda Almeida dos Santos.

O pretendente: VALéRIO RIBEIRO DE AGuIAR, profissão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1983, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanildo de Aguiar e de Maria Madalena Rosa 
Ribeiro Borges. A pretendente: SIMOnE DA CRuz COêLhO, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mairi, BA, data-nascimento: 08/11/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo Guimarães Coêlho e de 
Dilzete da Cruz Coêlho.

O pretendente: MIChEL RAFAEL FLORIAnO COSTA SGuALhEIRA, profissão: 
vendedor comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/09/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celso Costa 
Sgualheira e de Gelcy Marina Floriano. A pretendente: BRunA ThALIA PEREIRA DA 
FOnSêCA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Vilanildo Florêncio da Fonsêca e de Zilda da Silva Pereira.

O pretendente: JOSé FRAnCISCO CARLOS, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Crato, CE, data-nascimento: 06/06/1964, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Dominiciano Carlos e de Maria Francisca 
Carlos. A pretendente: AnA PAuLA PAuLInO, profissão: analista de cobrança, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1974, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria da Conceição Paulino.

O mercado de energia solar ultrapassou a marca de 
R$ 20 bilhões em investimentos acumulados desde 2012.

A resolução publicada 
é importante porque 
evidencia a necessi-

dade de consideração dos 
benefícios econômicos e so-
ciais da geração distribuída 
para a sociedade.

“Com mais de 4 gigawatts 
(GW) de potência instalada 
em telhados e pequenos 
terrenos de cerca de 80% 
dos municípios brasileiros, 
o mercado de energia solar 
ultrapassou a marca de R$ 
20 bilhões em investimentos 
acumulados desde 2012, 
com aproximadamente 200 
mil empregos gerados”, co-
menta Bárbara, adiantando 
que as diretrizes do CNPE 
são mais um passo impor-
tante rumo à vinda de uma 
política pública para a ge-
ração distribuída, o que de-
verá acontecer no primeiro 
semestre de 2021, por meio 
da atuação do Congresso 
Nacional. 

As diretrizes funcionam 
como um importante norte 
para o desenvolvimento 
de políticas públicas para 
a geração distribuída no 
Brasil, mas o setor ainda 
tem um caminho longo a 
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Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

Necessidade de segurança 
jurídica para os consumidores 
que geram a própria energia

Para CEO da consultoria Bright Strategies, Bárbara Rubim, as cinco diretrizes do Conselho Nacional Política 
Energética (CNPE), publicadas em 29/12/20, reforçam a necessidade por segurança jurídica e previsibilidade 
a todos os consumidores que geram a própria energia hoje no país

tório do consumidor às 
redes das distribuidoras 
para fins de conexão de 
geração distribuída;

	 •	Segurança	 jurídica	 e	
regulatória, com prazos 
para a manutenção dos 
incentivos dos atuais 
consumidores que pos-
suem o sistema;

	 •	Alocação	 dos	 custos	
de uso da rede e dos 
encargos previstos na 
legislação do setor elé-
trico, considerando os 
benefícios da micro e 
minigeração distribuída;

	 •	Transparência	 e	 Pre-
visibilidade nos pro-
cessos de elaboração, 
implementação e mo-
nitoramento da política 
pública, com definição 
de agenda e prazos de 
revisão das regras para 
o modelo,

	 •	Gradualidade	 na	 tran-
sição das normativas, 
com estabelecimento de 
estágios intermediários 
para o aprimoramento 
das regras para a mo-
dalidade. Fonte e mais 
informações: (https://
br-strategies.com/). 

percorrer para garantir que 
elas se traduzam em um 
marco legal que garanta 
a continuidade do cresci-
mento do setor”, explica 
Bárbara, que também é 
vice-presidente de geração 
distribuída Absolar

Ressalta que a modalidade 
posterga investimentos em 
novas usinas de geração, 
redes de transmissão e in-
fraestrutura de distribuição, 
reduz custos de operação e 
manutenção e reduz perdas 

elétricas de transmissão 
e distribuição. “Também 
melhora a segurança de 
suprimento e alivia as redes 
pelo efeito vizinhança, entre 
diversos outros benefícios 
que ajudam a reduzir a conta 
de todos os consumidores 
brasileiros”, conclui. A Re-
solução determinou cinco 
diretrizes fundamentais 
para o estabelecimento de 
políticas públicas à micro e 
minigeração distribuída:
	 •	Acesso	 não	 discrimina-

Marco França (*)

O volume de financiamento para o 
middle market apesar de boas intenções 
do governo foi insuficiente. 

As exigências e colaterais adicionais 
exigidos pelos bancos impediram o acesso 
adequado de grande parte dos deman-
dantes. Para os agraciados, as operações 
saíram muito aquém de suas demandas. 
Os bancos pulverizaram ao máximo as 
suas operações. 

A inflação na porta ao lado e o retorno do 
crédito em prazos mais curtos traz donos 
de negócios ao “velho normal”, spreads 
bancários que não conversam com a Selic 
e drenagem da geração de caixa para o 
serviço da dívida, que ficará mais cara e 
curta, em 2021, dificultando os planos e 
as ambições de crescimento do empresário 
e consequentemente da economia real.

O Brasil real não conversa com a bolsa. 
Os gestores mais antenados já estão re-
pensando seu modo de emprestar dinheiro 
fora do modelo padrão, indo para projetos 
de high yield de fato, no super demandado 
middle market brasileiro. A chave será 
gastar mais tempo para entender o setor, 
o management e a empresa demandante 
de crédito. 

O ciclo de private equity é longo e 
dependente do humor de mercado na 
hora do desinvestimento. O empréstimo 
baseado na tomada educada de risco da 
economia real é chave do crescimento 
para os próximos 20 anos. Esta é uma 
oportunidade singular no Brasil para os 
agentes financeiros e empresas.

Dessa forma, as empresas precisam se 
preparar e o caminho é longo. Apesar dos 
empresários conhecerem profundamente 
o seu negócio e boa disposição ao risco, 

contam com time júnior para a gestão, baixa 
governança e controles internos insuficien-
tes. A estratégia digital que chegou para 
ficar ainda é incipiente para muitos deles. 

Sem os devidos times de matemáticos e 
engenheiros para melhorar sua conversão 
e fluxo de clientes, o digital só arranha a 
superfície da transformação. Como todo 
fim de ano é hora de reflexão, aos credores 
e tomadores de crédito, sobreviventes 
de 2020, cabe a reflexão do seu modelo 
de negócio. 

Certamente, o ano foi mais do que a 
discussão de trabalho home office, escola 
híbrida e politização da Covid 19.  Conti-
nuaremos a ser pressionados a sofisticar a 
abordagem de gestão dos nossos negócios, 
exigindo mais competência técnica neste 
gerenciamento e na tomada de risco. 

 
(*) - é sócio da Auddas.

Nem começou a festa e já terminou

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 7
1C

5-
26

BA
-3

67
D

-D
0D

9.




