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Nunca houve um período mais turbulento para os profissionais 
de marketing digital do que os três primeiros trimestres de 2020. A 
pandemia teve um grande impacto sobre os usuários de mídia social 
e as marcas que buscam sua atenção. A boa notícia é que, embora 
haja muito ainda a ser feito, vimos algumas evoluções notáveis nesse 
período, que apontam para um novo senso de normalidade, estabilidade 
e recuperação. A primeira e mais promissora é que os investimentos 
em publicidade nas redes sociais estão disparando.   

O novo normal das marcas nas redes sociais
O setor de varejo sempre demonstrou agilidade na adoção de novas 

tecnologias, desde a automatização da leitura de códigos de barras 
em supermercados, até as lojas virtuais e o crescente mercado do 
e-commerce. Nos últimos anos para as empresas do setor, manter a 
competitividade significa entrar de cabeça na era digital, e isso exige 
uma infraestrutura moderna que, além de atender às necessidades do 
mercado do ponto de vista transacional, seja capaz de proporcionar 
uma boa experiência ao consumidor.   

Infraestrutura moderna: a base do e-commerce

Já pensou em uma profissão que tem como principal atribuição 
pensar na experiência e na satisfação do cliente? Esse é o papel do 
Customer Experience (CX), que vem sendo muito requisitado pelas 
empresas. Para evitar problemas de entregas, prazos, qualidade de 
projetos e falhas de comunicação, o profissional procura entender 
as necessidades e demandas dos clientes, oferecer as melhores 
opções de produtos e serviços e alinhar as entregas dentro da 
própria empresa para que ambos os lados saiam satisfeitos com o 
resultado final.   

Trunfo comercial para empresas

Freepik

Negócios em Pauta

Exportação de Veículos 
A Volkswagen deu início à exportação do T-Cross, produzido 

em São José dos Pinhais/PR, para sete países do continente 
africano: Costa do Marfim, Gabão, Gana, Líbia, Madagascar, 
Ruanda e Sudão. No total, a marca soma 26 países nos quais 
já exporta o modelo líder no segmento SUV na região - tanto 
no Brasil quanto na Argentina onde acumula quase 70 mil 
unidades vendidas em 2020 - e contabiliza mais de 34 mil 
unidades exportadas. "A exportação para esse continente, o 
terceiro mais extenso do mundo com mais de 1,2 bilhão de 
habitantes, é uma grande oportunidade de conquistar novos 
mercados com um grande potencial de consumo. Fortalecemos 
também nossa posição de maior exportadora de automóveis 
do Brasil", afirma Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswa-
gen América Latina.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Fabiano Guma/volkswagen.com

News@TI

Empreendedores têm quinze opções de cursos 
gratuitos do Sebrae pelo WhatsApp

@O Sebrae está disponibilizando quinze cursos online que po-
dem ser feitos pelo WhatsApp, totalmente gratuitos. Todos 

os cursos disponibilizados foram elaborados com tecnologias de 
inteligência artificial e proporcionam aos interessados uma experi-
ência de autodesenvolvimento, com uso de vídeos, textos, imagens 
e testes interativos com perguntas e respostas. Durante a imersão 
no conteúdo, os usuários vão recebendo pílulas de conhecimento, 
com feedbacks de como está indo sua evolução. Caso a pessoa 
desista do curso, também há interação motivacional, para que ela 
volte a dar atenção ao conteúdo que é criado de maneira bastante 
objetiva. Para saber mais sobre os cursos é preciso acessar o link 
http://bit.ly/2N5lm1e. No campo de busca é necessário citar o tema 
de interesse e se inscrever.  Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/

No ano de 2020, o mercado 
de trabalho e de contratações 
sofreu grandes mudanças e 
ensinou importantes lições 
para profissionais e para as 
organizações.

De um lado, tínhamos a adaptação dos 
contratados ao lidar com um cenário mais 

flexível e remoto, enquanto que do outro, as 
empresas precisaram se adaptar ao mundo do 
digital e às novas rotinas de trabalho. 

Segundo a especialista em RH, Denise 
Asnis, que também é fundadora da Taqe 
- plataforma de recrutamento e seleção 
digital - o mercado ainda sofrerá com mui-
tas mudanças e uma das tendências a se 
vivenciar nos próximos anos será a rotina 
híbrida, as novas estratégias de retenção 
de talentos e os processos seletivos focados 
em diversidade entre outros. 

"O ano de 2020 foi desafiador e trouxe 
inúmeras transformações. Mas, apesar dis-
so, ele veio para nos lembrar que é durante 
as crises que aprendemos e evoluímos. Essa 
rotina de trabalho mais flexível trouxe uma 
nova visão para o mercado e as empresas 
puderam criar ações mais estratégicas, 
alinhadas com seus valores e objetivos", 
comenta a profissional. Denise destaca que 
entre as principais mudanças que veremos 
no próximo ano estão:

 
Rotina híbrida, talentos globais e 

novos formatos de contratação - O mo-
delo de home office ou anywhere office, que 
muitas empresas estão adotando, trouxe 
grande flexibilidade para o mercado como 
um todo e, consequentemente, impactou 
no modelo de contratação, pois permite 
que as organizações contratem pessoas 
de diferentes partes do país e do mundo 
e faça isso de forma 100% digital. 

"Essas mudanças foram ótimas pois 
impactaram positivamente nas rotinas 
de trabalho. De um lado, os profissionais 

Principais desafios no mercado de trabalho 
e contratação em 2021

conseguiram ter mais flexibilidade e in-
dependência, as empresas puderam se 
conectar com pessoas de diferentes regiões 
e assim, trazer mais diversidade para o time 
e conseguiram fazer essa seleção de uma 
forma diferente, pois o digital ajudou muito 
nesse sentido", comenta Denise. 

Processos seletivos focados em di-
versidade, inclusão e soft skills - As em-
presas darão mais atenção para as questões 
de diversidade e o processo seletivo passará 
ter um olhar maior para as soft skills. Isso 
nos leva a duas tendências: a primeira é 
que as contratações serão apoiadas na 
avaliação de perfis profissionais e pessoais. 

E, a segunda é que o foco será na contrata-
ção de pessoas com excelentes habilidades 
comportamentais frente ao conhecimento 
necessário ou formação. De acordo com a 
especialista, em 2021, mais do que nunca, os 
processos seletivos irão avaliar a qualidade 
do pensamento estratégico e inovador do 
candidato e a capacidade de adaptação e 
agilidade para solucionar problemas. 

Novas estratégias para a retenção de 
funcionários - Os benefícios e a assistên-
cia médica serão usados como estratégias 
para reter os melhores profissionais nas 
empresas. Além de que, no momento atual, 
um notebook e um auxílio para estruturar 
o home office contam bastante. 

Podemos dizer que esse mercado deve 
democratizar esse benefício não só em valor, 

mas em modalidades. As empresas devem 
pensar em diferentes formas de oferecer 
cuidado médico, inclusive, para os profissio-
nais part time ou que trabalham por projeto. 

Transição de Carreira - Uma grande 
aposta para o próximo ano é a migração 
de profissionais para a área de tecnologia, 
que possui diversas vagas que não conse-
guem ser preenchidas por falta de mão de 
obra qualificada. Dentre os segmentos em 
destaque estão a segurança da informação, 
ciência de dados, engenharia de software, 
infraestrutura de TI e business intelligence. 
O mercado em 2021 exigirá ainda mais o 
domínio de ferramentas tecnológicas, será 
um grande fator de diferenciação e uma 
enorme vantagem competitiva.

 
A marca empregadora e os processos 

seletivos - Uma das áreas que ganhou es-
paço nos últimos anos e vem sendo vista de 
forma cada vez mais estratégica é a constru-
ção da marca empregadora. "É preciso fazer 
com que os candidatos desejem trabalhar na 
empresa, mostrando as atitudes que revelam 
o valor proposto ao emprego antes mesmo 
de se oferecer uma vaga", explica Asnis. 

"Para isso, as empresas devem aprimorar 
a comunicação e a experiência oferecida du-
rante os processos de contratação. O objetivo 
é fazer com que os candidatos percebam a 
coerência e se identifiquem com os valores 
e propósito da empresa", complementa. 

Fonte e mais informações: (www.taqe.com.br).
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ALéM DA ANáLISE DA ESTRuTuRA FíSICA Ou DA LOCALIzAçãO DA INSTITuIçãO

MATRíCuLAS 2021: O QuE CONSIDERAR NA 
hORA DE ESCOLhER uMA ESCOLA     Leia na página 6

Mais 4,8 milhões de doses
O Instituto Butantan pediu à Anvisa 

autorização de uso emergencial para um 
lote com mais 4,8 milhões de doses da 
Coronavac. O Butantan quer autorização 
para um lote envasado em São Paulo, a 
partir do princípio ativo enviado da Chi-
na. "Estamos seguros que a análise será 
feita pela Anvisa com o mesmo critério 
e mesma agilidade", disse o governador 
João Doria ontem (18). Essas doses já 
estão prontas para utilização e podem ser 
distribuídas assim que a agência sanitária 
der seu aval (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/matriculas-2021-o-que-considerar-na-hora-de-escolher-uma-escola/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-19-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/os-horizontes-turvos-da-democracia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/trunfo-comercial-para-empresas/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/o-novo-normal-das-marcas-nas-redes-sociais-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/infraestrutura-moderna-a-base-do-e-commerce/


O distanciamento social tirou boa parte 
das pessoas das ruas e as colocou atrás 
de uma tela. Nesse cenário, virou uma 
obrigação para as empresas proporcio-
nar uma boa experiência para o usuário 
quando ele está usando uma tecnologia da 
informação, ou qualquer produto digital.

Sabendo disso, as empresas buscam 
satisfazer as necessidades e também as 
expectativas dos consumidores, tentando 
inovar em seus produtos e serviços para 
que tenham uma usabilidade cada vez 
melhor. No caso das empresas que desen-
volvem software sob medida para empre-
sas, essa máxima também é verdadeira. 
No entanto, para atingir os resultados 
pretendidos no escopo daquele projeto, é 
necessário compreender quais as deman-
das deste cliente e os recursos que ele 
tem disponíveis, de forma a combiná-los 
de forma lógica e criativa.

Seja o objetivo oferecer uma tecno-
logia “b2c” ou “b2b”, as empresas mais 

Design Thinking: a solução de problemas complexos 
com o consumidor no centro das atividades

A sugestão apresentada foi a utilização 
do Design Thinking visando aprimorar a 
experiência do usuário.

O uso desta metodologia certamente 
permitiu a melhor experiência possível 
para os chamados clientes internos 
das tecnologias utilizadas pela compa-
nhia, pois, por meio de todas as suas 
etapas, potencializa o impacto das so-
luções geradas em tempo, efetividade 
e rentabilidade.

O Design Thinking é estratégico por 
natureza, pois aprimora todas as etapas 
de desenvolvimento de um software e 
integra as partes envolvidas no negócio. 
Ele pode transformar o modo como as 
empresas criam produtos, serviços, pro-
cessos e estratégias, visando equilibrar as 
necessidades humanas com a viabilidade 
tecnológica e econômica.

(Fonte: Romulo Cesar de Paula é sócio e diretor 
comercial da ART IT, empresa especializada em 

soluções e serviços de TI).

inovadoras estão cada vez mais utilizando 
o Design Thinking, que é muito mais que 
uma técnica. É uma abordagem, uma 
maneira de agir. Seu objetivo é resolver 
problemas complexos com o foco nas 
pessoas.

Ele se estrutura em três pilares: Empatia, 
Colaboração e Experimentação. Para tanto, 
soma profissionais com competências dife-
rentes, cujo resultado se torna positivo a 
partir de um objetivo comum e, realmente, 
assumido por todos: entender e atender o 
cliente em potencial.

O Design Thinking busca solucionar 
problemas complexos, gerando valor com 
propósito e impacto. Um exemplo prático: 
Dentro de um pensamento de melhoria 
contínua, a Oji Papéis, localizada em Pira-
cicaba, interior de São Paulo, iniciou sua 
transformação digital. Para tal, a ART IT 
foi contratada para promover melhorias 
no portal de clientes e também em alguns 
de seus sistemas internos já existentes. 
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Os horizontes 
turvos da 
democracia

O tema começa a 
frequentar os foros 
mais avançados 
da democracia: 
a influência da 
tecnologia e da 
inteligência artificial 
na esfera da política. 

O pressuposto cen-
tral é o de que a 
personalidade de 

uma pessoa pode ser de-
cifrada por processos de 
reconhecimento facial, que 
tem como base os estudos 
feitos por um controverso 
professor da Universidade 
Stanford, o polonês Michal 
Kosinski. 

A polêmica ganha inten-
sidade desde a campanha 
americana de 2016, a da 
eleição de Donald Trump, 
que teria usado algoritmos 
extraídos de feições para 
identificar a orientação 
política de eleitores. E, a 
partir daí, influenciá-los 
com intensas cargas de 
conteúdos.

À sombra dessa hipóte-
se, como pano de fundo, 
desenham-se imensos pai-
néis que tratam da crise da 
democracia, do conflito re-
corrente entre o escopo do 
liberalismo e o ideário de-
mocrático (podem conviver 
ou tendem a se afastar?), os 
sistemas partidários e seus 
caminhos pelo centro, pela 
esquerda ou pela direita, o 
nacional-populismo, com 
seu movimento de vaivém.

Bobbio, em seu clássico O 
Futuro da Democracia, faz 
um alerta: “o pensamento 
liberal continua a renas-
cer, inclusive sob formas 
capazes de chocar pelo 
seu caráter regressivo, e 
de muitos pontos de vista 
ostensivamente reacioná-
rio, porque está fundado 
sobre uma concepção fi-
losófica da qual, agrade 
ou não, nasceu o mundo 
moderno: a concepção in-
dividualista da sociedade e 
da história. Concepção com 
a qual a esquerda jamais 
fez seriamente um acerto 
de contas”. 

O filósofo italiano pre-
ocupava-se com o des-
mantelamento do estado 
assistencial. 

Não por acaso, o nacional-
-populismo tem expandido 
seus laços, fazendo emergir 
no palco da política figuras 
estrambóticas, impregna-
das dos ideais de defesa 
de suas Pátrias contra 
“invasões alienígenas”, 
nesse caso os imigrantes, 
acusados de sugar riquezas 
nacionais, de aumentar a 
desigualdade e contribuir 
para avolumar os índices de 
insegurança pública. 

Com esse discurso, tocam 
fundo no coração de uma 
“supremacia branca”, esta 
que se mostra capaz de 
ameaçar a estabilidade dos 
países democráticos. Essa 
é a moldura sobre a qual se 
projetam as ferramentas da 
tecnologia e da inteligência 

artificial. 
Ou seja, pelo andar da 

carruagem, a impressão 
é a de que o planeta ca-
minha celeremente na 
trilha do Grande Irmão, 
o Big Brother, com seus 
olhos vigiando todos e 
tudo, extraindo insumos, 
dados e informações para 
alimentar os protagonistas 
do nacional-populismo, 
reforçando seus poderes, 
criando em torno deles a 
figura do mito e puxando a 
sociedade para os domínios 
do autoritarismo.

Essa caminhada terá 
muito fôlego, não sendo 
coisa passageira, exata-
mente pelo quadro de 
deterioração que corrói 
democracias. 

Não se chegou, ainda, 
ao ponto de equilíbrio, 
pois os espaços do arco 
ideológico se imbricam e 
se confundem, a ponto de 
não se saber mais como 
caracterizar os sistemas 
políticos: Sociais-Democrá-
ticos? Socialistas? Comu-
nistas? Esquerdistas com 
certo viés democrático? 
Direitistas conservado-
res em defesa de valores 
tradicionais? Capitalistas 
de Estado como a China? 
(Que coisa esquisita essa 
mímese camaleônica que 
mescla Estado Autoritário 
com Estado Democrático 
de Direito, base do sistema 
capitalista).

Sobre esse espectro tra-
balha a engenharia da in-
teligência artificial, cujos 
impactos sobre a política 
são imprevisíveis. Imagine 
Fulano da Silva, andando no 
meio da multidão, apressa-
do para não perder o com-
promisso, sendo capturado 
por milhares de micro-
-câmeras, que pinçam seu 
estado d’alma, preparando-
-o para se transformar em 
um “mutante político”? 
Esse retrato se parece 
com o quadro pintado por 
George Orwell no romance 
Big Brother, de 1984. 

Entra novamente na mesa 
de debates o criminalista 
italiano Cesare Lombroso, 
defensor da ideia de que 
criminosos podem ser 
identificados por suas ca-
racterísticas físicas. A tese 
lombrosiana, rechaçada 
por muitos, agora recebe o 
impulso da tecnologia. Que 
tempos estranhos.

O tema volta a esquentar 
os ânimos nesse momento 
em que a maior democracia 
ocidental, os EUA, padece 
do assalto ao Capitólio, em 
Washington, evento que 
abala a confiança da socie-
dade sobre a capacidade do 
país suportar a ascensão de 
políticos batizados nas águas 
da imponderabilidade.

O fato é que, a cada dia, 
os horizontes democráticos 
são cobertos por nuvens 
escuras.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

da USP, consultor político e de 
comunicação Twitter@gaudtorquato. 

Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Mentoria de empreendedor para 
empreendedor pode ser a chave para a 
virada estratégica e sucesso do negócio 
Um estudo realizado pela Harvard Business Review apontou que 84% dos presidentes de empresas afirmaram que 
ter um mentor ajudou a evitar grandes erros na tomada de decisão em seus negócios. 

Foto de Anete Lusina no Pexels

mente vividas pelo mentor, evitando 
que o mentorado caia em armadilhas, 
mostrando que é mais eficaz se prepa-
rar melhor para enfrentar os desafios 
que aparecem na trajetória de todo 
negócio e que as decisões mais im-
portantes devem ser tomadas depois 
de análises minuciosas. Além disso, 
ter como mentor um empreendedor 
experiente proporciona ao micro e 
pequeno empresário o acesso a uma 
visão e a perspectivas diferentes na 
análise do negócio. 

Antes de empreendedores, todos so-
mos seres humanos. Isso significa que 
é inevitável que erros sejam cometidos. 
Porém, é possível evitá-los, minimizar 
as consequências de uma decisão pre-
cipitada, evitar armadilhas, planejar de 
maneira mais assertiva as ações que 
vão levar a empresa ao crescimento e, 
consequentemente, transformá-la em 
um negócio sustentável. Escolher um 
bom mentor é uma das chaves para 
essa virada estratégica! 

(*) São executivos da E2 Mentoria, startup focada em 
mentoria de empreendedor para empreendedor, que 

tem como propósito aproximar micro e pequenos 
empresários de empreendedores com expertise em 

negócios.

índice de mortalidade, no entanto, pode 
ser muito menor. 

Voltando à pesquisa da Harvard Busi-
ness Review, notamos que um volume 
relevante de presidentes de empresas 
apontaram que ter um mentor mudou 
sensivelmente a condução dos negó-
cios e até a performance de cada um 
deles. De maneira geral, um mentor 
é uma pessoa focada em incentivar a 
autonomia do seu mentorado de forma 
que ele se torne protagonista na área de 
interesse. Pode ser na carreira, em um 
cargo específico, como empreendedor 
ou reunindo tudo isso. No caso de um 
micro ou pequeno empreendedor, nada 
mais interessante do que ter um men-
tor que também seja empreendedor e 
que esteja na estrada há alguns anos, 
acumulando vivências e experiências 
diversas. 

Ao optar por fazer mentoria com um 
empreendedor experiente, o mentora-
do dá um passo importante e essencial 
não só para a sobrevivência, mas para 
provocar uma guinada estratégica no 
negócio. A mentoria vai proporcionar 
o aprendizado com situações anterior-

Luis Campos e Rodrigo Naves (*)
 

Além disso, 69% dos entrevistados 
disseram que ter o apoio de um 
mentor os ajudou a tomar me-

lhores decisões e 84% indicaram que 
foi notável a melhoria acelerada de 
desempenho em suas funções estraté-
gicas como consequência do processo 
de mentoria. 

 Fica evidente, diante de dados 
como esses, vindos de uma instituição 
que é totalmente voltada à gestão de 
negócios e empreendedorismo, que 
a troca de experiências e a transfe-
rência de conhecimentos de mentor 
para mentorado - especialmente se o 
processo acontecer de empreendedor 
para empreendedor – podem determi-
nar o futuro de um negócio e ser um 
componente estratégico para o sucesso. 

Mas, voltemos um pouco no racio-
cínio. Não é difícil identificar, em um 
grupo formado por empreendedores, 
alguém que tenha se deparado, no 
meio do trajeto para concretização 
de uma determinada tarefa, com um 
novo problema, um desafio diferente 
ou uma barreira inesperada. Dilemas 
relacionados à gestão ou uma tomada 
de decisão mais complicada sempre sur-
gem, seja para aqueles que começaram 
a empreender por necessidade e sem 
muito conhecimento ou para aqueles 
que têm um bom embasamento sobre 
administração e gestão, que elaboraram 
um bom plano de negócios e estejam 
apoiados por um planejamento estraté-
gico detalhado. O imprevisível sempre 
aparece e como lidar com ele é que vai 
ditar os rumos da empresa. 

Assim, acaba não sendo surpresa 
para ninguém que 45% das micro e 
pequenas empresas brasileiras deixem 
de existir em um período de apenas 
dois anos, a partir da sua fundação, 
por falta de planejamento, de gestão 
financeira, de conhecimento técnico 
e até de espírito empreendedor. Esse 

News@TI
Startup de contabilidade digital cresceu 
cinco vezes em 2020

@A pandemia acelerou a digitalização das empresas e exigiu reduzir 
custos com serviços. Isso ajudou a Razonet, startup de contabi-

lidade digital com sede em Santa Catarina, que conseguiu crescer 5 
vezes, saindo de 200 clientes em janeiro para 1.000 em dezembro de 
2020. A quebra de paradigma das empresas com a tecnologia, com 
a adequação e controle dos gastos fez com que serviços especializa-
dos, como os da Razonet, ganhassem a confiança do cliente. Além 
do uso da tecnologia, o atendimento humanizado faz a diferença, 
assim como parcerias estratégicas com as fintechs BTG+Bussines 
e a Linker, oferecendo serviços relevantes para os clientes com o 
propósito de alavancar Pequenas e Médias Empresas e estimular o 
microempreendedor individual (vera@veramoreira.com.br).

Digisystem adquire empresa colombiana 
Tec Mobile

@Reforçando a estratégia de expansão dos negócios na América La-
tina, a Digisystem – companhia brasileira fornecedora de soluções 

de negócios baseadas em tecnologias avançadas que ajudam as empresas 
em suas  jornadas de transformação digital -, anuncia a aquisição da 
empresa Tec Mobile Colômbia. Com isso, a companhia estima um fatu-
ramento de R$ 10 milhões já no primeiro ano de atuação na Colômbia 
e pretende atingir R$ 50 milhões somente na região latino-americana. 
A Digisystem que atualmente conta com mais de 1.200 colaboradores, 
concluiu o ano de 2020 com uma receita superior a R$ 100 milhões 
e a expectativa de crescimento é de 30% para 2021 (https://www.
digisystem.com.br/saude/?utm_source=EPR&utm_medium=PR&utm_
campaign=PR_Digisystem_Expans%C3%A3o_saude).

ricardosouza@netjen.com.br
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tema “Fragmentos de um novo cotidiano: a relação do brasileiro com a 
casa”. O primeiro evento do ano acontece online amanhã (20), às 19h, 
e as inscrições podem ser feitas pelo site (https://archademy.com.br/
trends/), de forma gratuita. A ideia é encontrar alternativas conjuntas 
para os dilemas de 2021 e entender como esse novo cenário influencia 
na decisão de compra e contratação de serviços como um projeto de 
arquitetura. Será preciso adaptar os espaços e a vida ao que se conven-
cionou chamar ‘novo normal’. 

E - Vagas Abertas
A CI&T, multinacional brasileira especialista digital para grandes marcas 
globais, estendeu o trabalho remoto de suas mais de 2.800 pessoas no 
Brasil até junho de 2021. No Brasil, a CI&T possui sede em Campinas 
e escritórios nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte. Quando da 
retomada dos trabalhos ao fim da pandemia da Covid-19, a CI&T vai 
adotar modelos de trabalho no formato híbrido, entre presencial e 
remoto. Mesmo com seus times atuando remotamente, a CI&T segue 
expandindo em número de pessoas. Atualmente a companhia tem cerca 
de 340 novas vagas abertas para profissionais que atuam com tecnologia 
para trabalhar no modelo remoto. As mesmas podem ser acessadas pelo 
link: (https://br.ciandt.com/carreiras).

F - CEO do Grupo 
Estão abertas as inscrições para o CEO for One Month, programa do 
Grupo Adecco que seleciona um universitário em cada um dos 40 países 
participantes para concorrer a uma vaga de CEO global por um mês. 
Para participar, o candidato deve estar matriculado em qualquer curso 
universitário e ter inglês fluente, já que algumas etapas do processo 
seletivo são realizadas neste idioma. Os candidatos passam por uma fase 
de pré-seleção, seguindo critérios globais, seguida de testes e entrevistas 
online realizadas pelo time global da Adecco. Todos os participantes e 
processos da etapa do Brasil serão anunciadas em formato Reality Show 
e tudo poderá ser acompanhado no Instagram Oficial da Adecco Brasil. 
Inscrições e mais informações: (https://foeurope-adecco.secure.force.
com/jobboard/JobRegister?JobId=a1h7R00000Ti0hAQAR).

G - Viagens ao Exterior
A cidade de Cancun, no México, foi o destino internacional preferido 
dos brasileiros que viajaram de avião ao longo de 2020. De acordo com 
o levantamento da agência virtual de turismo ViajaNet, que apurou o 
volume total de venda de passagens aéreas para o exterior entre janeiro 
de novembro do ano passado, o município mexicano foi responsável 

A - Restauro de Obras 
Para marcar o lançamento de sua linha de loções hidratantes corporais, 
a Dove firmou uma parceria com o MASP para patrocinar a restauração 
de três obras do museu. O objetivo da ação é mostrar que, assim como 
cuida da pele das mulheres brasileiras, promovendo hidratação, a marca 
também se preocupa com um “tipo de pele” diferente: as telas das pin-
turas brasileiras. Com o mote #AArteDeSeCuidar, a campanha reforça a 
preocupação da marca com o cuidado, beleza e saúde da pele - tanto das 
mulheres reais quanto daquelas retratadas nas pinturas. As obras escolhidas 
para restauro foram “Vendedora de Flores” (1947), de Djanira da Motta e 
Silva, “Cinco moças de Guaratinguetá” (1930), de Emiliano Di Cavalcanti 
e “Autorretrato com vestido laranja” (1921), de Tarsila do Amaral. 

B - Novos Negócios
O Sebrae, por meio do programa Catalisa ICT, está selecionando em 
torno de mil pesquisas acadêmicas com potencial de se transformar 
em negócios inovadores para participar de capacitação gratuita e 
concorrer, na etapa seguinte do programa, a apoio técnico e financeiro 
de até R$ 150 mil, incluindo recursos de bolsas de pesquisa e custeio. 
O programa está com inscrições abertas até o próximo dia 24. Para 
participar, é necessário ser mestre ou doutor titulados, com diplomas 
reconhecidos no Brasil, bem como mestrandos e doutorandos em ins-
tituições brasileiras. A meta é selecionar 270 planos de inovação, que 
serão implementados em até 12 meses. Informações sobre o programa 
e como se inscrever podem ser encontradas em: (https://www.sebrae.
com.br/sites/PortalSebrae/catalisa).

C - Vagas de Graduação 
As pessoas que perderam os seus empregos devido à pandemia da Co-
vid-19 terão a oportunidade de se qualificar para retornar ao mercado 
de trabalho. É que a Uninabuco Digital - Centro Universitário Joaquim 
Nabuco lança uma nova campanha de incentivo ao ensino superior. Inti-
tulada “Seleção On-line”, a ação é voltada para essas pessoas que estão, 
hoje, desempregadas, dando a chance para que elas possam ingressar em 
uma graduação e só começar a pagar a mensalidade quando reingressar 
no mercado de trabalho ou quando concluir o curso. Os interessados 
podem se inscrever por meio de formulário disponível no site: (https://
selecaoonline.uninabuco.digital/).

D - Mercado de Arquitetura
A Archademy, maior Market Network de Arquitetura e Design de In-
teriores do Brasil, abriu inscrições para o Archademy Trends, com o 

sozinho por quase 4% das viagens para fora do país. A cidade de Nova 
Iorque aparece logo na segunda posição, com 3,2% das vendas de 
viagens, seguida por Buenos Aires, na terceira posição com quase 2% 
do montante de bilhetes emitidos para destinos internacionais. Em 
seguida, surgem as cidades de Miami, Santiago e Los Angeles. A capital 
francesa Paris, tradicional destino dos brasileiros, não chegou a figurar 
no ranking do ViajaNet.

H - Economias Globais
Como as economias globais estão se reorganizando para atender às novas 
urgências para recuperação e desenvolvimento no pós-pandemia? Este 
é o foco da edição especial do relatório de competitividade global do 
Fórum Econômico Mundial, com análises brasileiras da Fundação Dom 
Cabral. O levantamento foca no potencial de recuperação pós pandemia 
analisando apenas quatro dos doze pilares analisados: ambiente propício, 
capital humano, mercados e ecossistema de inovação de 37 países. Os 
resultados indicam que nenhum país está preparado para se transformar 
de forma completamente sustentável e inclusiva, alguns estão mais do 
que outros. O Brasil encontra-se abaixo da média em quatro das cinco 
prioridades analisadas. “Como os países estão desempenhando no cami-
nho para a recuperação?” pode ser acessada em: (http://cutt.ly/2jm3iay). 

I - Comunicação Corporativa
A FirstCom , agência de relações públicas liderada pelo jornalista Luis 
Claudio Allan,  promove, entre os dias 26 de janeiro e 4 de fevereiro, o 
workshop “PR Human2Human: Como Engajar Marcas e Consumidores 
por meio do Marketing Pessoal”. A iniciativa gratuita é destinada a 
profissionais que atuam na área de comunicação corporativa, como 
jornalistas e relações públicas, que estejam em busca de uma colocação 
no mercado de trabalho. Traz práticas de comunicação corporativa com 
foco em estratégias e táticas baseadas no conceito Human2Human, espe-
cialidade da agência. Com carga horária de oito horas, o conteúdo será 
abordado em quatro aulas de duas horas cada e dividido nos módulos 
“O Homem é a Mensagem”, “Construindo sua Persona Digital”, “Asses-
soria de Imprensa não é (só) Press Release” e “Reflexões e Práticas”. 
Inscrições: (www.firstcom.com.br).

J - Tributação da Folha 
O escritório Silveiro Advogados promove, no próximo dia 21 (quinta-
feira), às 19h, o evento online “Bate-Papo sobre Tributação da Folha 
de Salários”, no qual se discutirão riscos e oportunidades criados para 
empresas em face das recentes decisões judiciais sobre o tema. O bate
-papo contará com a presença de Larissa Garcia Salgado, sócia da área 
trabalhista de Silveiro Advogados, e de Cassiano Menke, sócio coorde-
nador da área tributária do escritório. O tema tem gerado controvérsias 
no âmbito judicial e extrajudicial.De um lado, tem-se novas e recentes 
decisões emitidas pelo Poder Judiciário e pela Receita com relação ao 
assunto; de outro, as empresas submetidas ao pagamento de contri-
buições sociais sobre a folha de salários vêm enfrentando dificuldades 
no que diz respeito ao ajuste. As inscrições são gratuitas e podem ser 
realizadas no link: (https://lnkd.in/e56TbxQ).  

Feiras Comerciais 
aguardam hora de retomar

É uma das atividades 
humanas mais antigas

Os fenícios, por não 
terem terra com boa 
qualidade para a agri-

cultura, eram obrigados a 
suprir suas necessidades 
em outras partes. Trocavam 
madeira, escravos, minérios, 
metais, vidro e tinta púrpura 
de tiro em pó para colorir 
vestimentas por alimentos 
em grãos e animais. 

Excelentes navegadores, 
carregavam suas prendas 
para outros povoados, a 
fim de fazer os escambos. 
Utilizavam estruturas com 
plataformas-balcão muito 
parecidas com as feiras livres 
que acontecem nas várias 
cidades brasileiras até hoje. 
O conceito da época era a 
oferta de soluções para os 
que tinham necessidades. 
E isso fez deles grandes co-
merciantes. 

Como a dificuldade de co-
municação era elevada, estes 
mesmos fenícios criaram o 
alfabeto com 22 letras, para 
auxiliar nas negociações 
comerciais, o que passou 
a existir desde então. Uma 
atividade tão antiga como as 
feiras comerciais, que ainda 
têm os mesmos conceitos, 
deve sobreviver. Claro que 
as ferramentas mudam, 
formatos são inovados, as 
condições ora favorecem, ora 
dificultam. Mas vão continuar 
existindo.

Como comprar um carro 
novo de forma digital? Ver se 
é confortável? Se o banco aco-
moda bem? Se alcançamos 
os pedais? Se enxergamos à 
frente? Se cabem pessoas no 
banco traseiro com espaço 
suficiente? Evidente que 
o pandemônio criado pela 
pandemia ajudou muitos se-
tores, mas atrapalhou inten-
samente outros. Entre eles, o 
mundo das feiras comerciais. 

Hoje, elas estão adorme-
cidas, à espera do momento 
certo de acordar. E trazer, 
para toda a sociedade, os 
grandes benefícios advindos 
de uma atividade espetacular 
como esta. Nas feiras comer-
ciais se vende a maior parte 
do PIB dos produtos produ-
zidos nesta terra tupiniquim, 
com reflexos positivos para a 
geração de renda e emprego 

em toda cadeia industrial e 
de distribuição. Geram im-
postos federais, estaduais e 
municipais, subsidiando pro-
gramas sociais, educacionais, 
de segurança e melhoria das 
cidades.

O pós-guerra na Alema-
nha exigiu um plano de 
desenvolvimento industrial 
rápido, ante a destruição ge-
neralizada. A técnica aplicada 
baseou-se na adoção de feiras 
comerciais em todas as cida-
des com vocação industrial. 
Por meio das suas messes, 
as empresas municipais de 
feiras, continuam recebendo 
atenção especial dos gover-
nos, que sabem da impor-
tância destas atividades para 
toda economia alemã. 

Madrid deixou de ser uma 
cidade de “passagem dos tu-
ristas” quando descobriu que 
as feiras poderiam segurar os 
mesmos na cidade por cinco 
dias ou mais. Atualmente, é 
um dos principais destinos 
do mundo. Paris, com a sua 
enigmática feira focada em 
inovações na construção civil, 
em 1889, apresentou ao mun-
do as técnicas modernas de 
construção metálica. Deixou 
em pé o principal símbolo 
daquele certame, que é a 
Torre Eiffel.

Os benefícios das feiras 
para a sociedade são ine-
gáveis. Os municípios que 
sediam estes eventos, como 
grandes beneficiários, pode-
riam dar uma pequena cola-
boração. Ou seja: isentar os 
locais sede do pagamento de 
IPTU, que é um imposto que 
acaba punindo essa cadeia de 
desenvolvimento, que obriga 
o viajante de negócios vir para 
o único destino do evento.

Desenvolver negócios é 
desenvolver uma sociedade. 
E os brasileiros merecem ter 
estímulos para sair desta con-
fusão sanitária melhor do que 
entraram. Feiras comerciais, 
adicionalmente, fomentam 
a cadeia de fornecedores, 
atingindo positivamente 54 
setores.

Avante, prefeitos! Façam 
a sua parte. A das feiras co-
merciais já está a caminho.

(*) - É promotor de feiras comerciais, 
sócio gerente da Proma Feiras 

e VP da ADVB – Associação 
Brasileira dos Dirigentes de Vendas e 

Marketing do Brasil.

José Roberto Sevieri (*)

O Boletim de Comércio 
Exterior divulgado, pelo 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da FGV aponta que o 
único resultado positivo em 
2020 no setor foi o superávit 
comercial. A análise foi feita 
diante do cenário de superávit 
da balança comercial de US$ 
50,9 bilhões, dos investimen-
tos estrangeiros no país de 
janeiro a novembro de US$ 
33 bilhões e da previsão de 
recuo no PIB de 4,7%. Mesmo 
positivo, o superávit comercial 
contribuiu para a queda do 
déficit em conta-corrente em 
um momento de retração da 
entrada de capital no país.

A China contribuiu com 
US$ 33,6 bilhões no superávit, 
enquanto entre os principais 
parceiros, a contribuição dos 
Estados Unidos foi negativa. 
O saldo com a União Europeia 
foi positivo em US$ 1,5 bilhão, 
no entanto, o valor é abaixo 
dos países da América do Sul, 
inclusive Argentina, de US$ 
6 bilhões, e do restante da 
Ásia. A análise destaca tam-
bém que mesmo excluindo as 
plataformas, as importações 
aumentaram na comparação 
interanual, o que também 
ocorreu no mês de novembro. 
“Esse resultado sinaliza um 
movimento de compras posi-

O cálculo para 2021 está abaixo do piso da meta de inflação que 
deve ser perseguida pelo Banco Central.

A estimativa está no bo-
letim Focus de ontem 
(18), pesquisa divul-

gada semanalmente pelo 
Banco Central (BC) com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos.

Para 2022, a estimativa 
de inflação foi mantida em 
3,50%. As previsões para 
2023 e 2024 são de 3,25% 
e 3,22%, respectivamente.

O cálculo para 2021 está 
abaixo do piso da meta de 
inflação que deve ser per-
seguida pelo Banco Central. 
A meta, definida pelo Con-
selho Monetário Nacional, 
é de 3,75% para este ano, 
com intervalo de tolerância 
de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo. 

Atividade econômica 
teve alta de 0,59% 
em novembro

A atividade econômica 
brasileira registrou alta em 
novembro do ano passado, 
de acordo com dados divul-
gados ontem (18) pelo Banco 
Central (BC). É o sétimo mês 
consecutivo de crescimento, 
após as quedas de março e 
abril, devido às medidas de 
isolamento social necessárias 
para o enfrentamento da pan-
demia da Covid-19.

O Índice de Atividade Eco-
nômica do Banco Central 
(IBC-Br) apresentou expan-
são de 0,59% em novembro 
em relação a outubro. Mas 
na comparação com novem-
bro de 2019, houve queda de 
0,83%.

Em 12 meses encerrados em 
novembro, o indicador tam-
bém teve queda, de 4,15%. No 
ano, o IBC-Br ficou negativo 
em 4,63%. O IBC-Br é uma 
forma de avaliar a evolução 
da atividade econômica bra-
sileira e ajuda o BC a tomar 
decisões sobre a taxa básica 
de juros, a Selic, definida 
atualmente em 2% ao ano. O 
índice incorpora informações 
sobre o nível de atividade dos 
três setores da economia: in-
dústria, comércio e serviços e 
agropecuária, além do volume 
de impostos (ABr).
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Mercado financeiro aumenta 
projeção da inflação para 3,43%
A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA - a inflação 
oficial do país) deste ano subiu de 3,34% para 3,43%

ras consultadas pelo BC 
ajustaram a projeção para 
o crescimento da economia 
brasileira este ano de 3,41% 
para 3,45%. Para o próximo 
ano, a expectativa para o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
– a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no 
país – é de crescimento de 
2,50%, a mesma previsão há 
143 semanas consecutivas. 
Em 2023 e 2024, o mercado 
financeiro também continua 
projetando expansão do PIB 
em 2,50%. A previsão para 
a cotação do dólar perma-
nece em R$ 5, ao final deste 
ano. Para o fim de 2022, a 
expectativa é que a moeda 
americana fique em R$ 4,75 
(ABr).

Ou seja, o limite inferior é 
2,25% e o superior, 5,25%. 
Para o mercado financeiro, 
a expectativa é que a Selic 
encerre 2021 em 3,25% ao 
ano. Para o fim de 2022, a 

expectativa é que a taxa 
básica chegue a 4,75% ao 
ano. E para o fim de 2023 
e 2024, a previsão é 6% 
ao ano.

As instituições financei-

China representou mais da metade 
do superávit comercial do Brasil

tivo e, logo, de alguma melhora 
no nível de atividade”.

O desempenho das commo-
dities explica os 66% do valor 
exportado em 2020, o que re-
presenta o maior percentual da 
série histórica iniciada em 1998, 
quando foi de 40%. O valor das 
exportações de commodities 
cresceram 0,5% de 2019 para 
2020 e das não commodities 
recuaram 18,5%. Em volume, as 
commodities cresceram 7,4% e 
as não commodities recuaram 
13,5%. O setor agropecuário 
foi líder nas exportações bra-
sileiras em 2020, explicada 
pelo aumento do volume das 
exportações para a China 
(17%). A participação do país 
saiu de 28,1% para 32,3% de 
2019 para 2020. 

O boletim indica que as in-
certezas relacionadas à pande-
mia ainda não desapareceram 
dos cenários mundial e do 
Brasil, mas alguns pontos suge-
rem condições positivas para 
as exportações brasileiras. O 
primeiro está ligado à alta nos 
preços das commodities, que 
já começou a ser observado no 
segundo semestre de 2020 e se 
refletiu na melhora dos termos 
de troca, a partir de julho de 
2020. Para o Ibre, a posse 
de Joe Biden na Presidência 
dos Estados Unidos poderá 
intensificar as políticas expan-
sionistas e, assim, provocar o 
enfraquecimento do dólar, que 
costuma ser acompanhado do 
aumento dos preços de com-
modities (ABr).

A China contribuiu com US$ 33,6 bilhões no superávit, 
enquanto entre os principais parceiros, a contribuição dos 

Estados Unidos foi negativa.
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Democracia em crise

Os gestores públicos e 
privados se deixavam 
levar pela mania de 
grandeza com pouca 
atenção para ver o que 
de fato está acontecendo

O sistema vigente apre-
sentou grandes pro-
messas no pós-guerra, 

mas em vez de seguir num 
padrão natural de vida, os 
seres humanos foram dire-
cionados para as atraentes 
ilusões do mundo material, 
despertando inveja e cobiças, 
esquecendo-se de sua essên-
cia e da finalidade da vida 
onde o material é o acessório 
que assegura a conservação 
do corpo. Os propósitos 
enobrecedores foram sendo 
derrubados na busca por 
vantagens imediatistas. 

Tudo foi seguindo nessa 
direção visando dinheiro, 
poder, dominação, destruin-
do a esperança, chegando 
agora ao ponto de ruptura 
que causa danos, devido 
à ausência de sustentação 
real. Nos anos 1950, o mundo 
despertava após a sangrenta 
guerra. As novas gerações 
respeitavam e ouviam seus 
pais e avós e se esforçavam 
para aprender. Logo vieram 
os filmes, as danças, a nova 
safra de artistas modelando 
as novas gerações. 

Por todos os lados sur-
giam festinhas que atraíam 
os jovens para danças e 
refrigerante com rum (o 
cuba-libre), cigarros e a 
maconha mais oculta. As 
novas gerações foram afrou-
xando a disciplina. Agora a 
moda é o pancadão, mesmo 
em tempos de Covid, mais 
incisivo ainda na tarefa de 
enfraquecer o país e a juven-
tude, levando-os à atividade 
sexual sem responsabilida-
de. Os humanos receberam 
o planeta Terra para que 
pudessem evoluir. 

Os diversos povos deve-
riam se desenvolver uns ao 
lado dos outros, em paz, se 
pautando em conformidade 
com as leis da vida e tendo 
a natureza como a grande 
provedora e concessora de 
benesses e riquezas. É bom 
que se exporte mercadorias, 
mesmo que seja minério de 
ferro, mas esperemos que 
este não venha a nos faltar 
no futuro. O dramático é 
o avanço da precarização 
decorrente do desequilíbrio 
entre os povos na produção, 
comércio, empregos, renda, 
consumo. 

Onde há recursos naturais 
a economia vai se tornando 
mais extrativista, perdendo 
sua diversidade e produção 
com maior valor agregado. É 
longo o processo de imprevi-
dência e irresponsabilidade 
que arruína um país. Geral-
mente segue diretrizes ex-
ternas geoeconômicas, agra-
vadas com disputas internas 
pelo poder. A geoeconomia é 
a disputa por recursos natu-
rais e mercados. O Brasil já 

viveu várias crises de dívida 
externa desde o século 19. 

Agora está com elevada 
dívida em sua própria moeda, 
a arrecadação está caindo, 
mas os gastos aumentam. 
O fluxo de caixa está num 
gargalo com muitos venci-
mentos de títulos no curto 
prazo. Nos anos 1980, os 
juros externos foram acima 
de 20% quebrando muitos 
países. O plano do presidente 
Fernando Henrique Cardoso 
mantinha fixo o preço para o 
dólar que nem os juros altos 
sustentaram. 

Especuladores fizeram a 
festa, a população pagou a 
conta com a estagnação da 
economia. A grande quebra 
que ameaça o Brasil está 
acontecendo na descapita-
lização do capital humano. 
Inundada por achincalhe e 
modelos inúteis, as novas ge-
rações estão perdendo o bom 
senso, a agilidade mental e a 
esperança de futuro melhor.

Onde estão os belos e 
nobres sonhos? Foram se 
dissipando? Por que? Cada 
ano que passa representa 
um ciclo que se encerra, um 
tempo que se foi. Importa sa-
ber como esse tempo foi em-
pregado, se para a renovação 
ou conservação dos velhos 
costumes afastados da Luz da 
Verdade. No entanto, o Ano 
Novo recria a oportunidade 
de renovação. Que os homens 
responsáveis pelas decisões 
do país se conscientizem de 
seu dever para com a pátria. 
Chega de atraso e corrupção. 

Muitas crianças precisam 
aprender várias coisas além 
de ler e escrever. A escola 
tem de assumir essa tarefa 
porque muitas famílias estão 
desestruturadas. Para muitas 
crianças, a escola é a única 
oportunidade para aprender 
higiene pessoal, mental e 
ambiental, sobre como se 
alimentar, e de desenvol-
ver bom senso, respeito, 
consideração e propósitos 
enobrecedores.

O grave problema do país 
são os gestores públicos 
no Executivo, Legislativo, 
Judiciário e estatais, que se 
julgam donos de tudo e que 
não precisam prestar contas 
a ninguém. Os gestores pú-
blicos e privados se deixam 
levar pela mania de grandeza 
com pouca atenção para ver o 
que de fato está acontecendo. 

A Covid-19 levou muitos 
deles a olhar para o essencial: 
para a sobrevivência ameaça-
da. Muitas coisas poderiam 
ter sido melhores. Para 
muitas pessoas e empresas 
é tarde demais dada a crise 
que travou tudo. Os grandes 
projetos não se ajustam à 
nova realidade; o que fazer? 

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

do Hotel Transamerica Berrini, e 
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).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Tornar-se obsoleto no mercado, perder espaço 
e correr risco de erros evitáveis com a robotização são os 

prejuízos mais imediatos.

Ignorar esse processo 
“pode levar à obso-
lescência do serviço 

prestado”, de acordo com 
as palavras do especialista 
César Ávila, que é gerente 
de Contabilidade da ROIT. 
Com sede em Curitiba e 
atuação em todo o Brasil, 
a fintech é referência no 
mercado brasileiro pelo de-
senvolvimento de soluções 
em tecnologias da informa-
ção e o uso da inteligência 
artificial, em processos 
contábeis, financeiros e de 
recursos humanos.

Conforme ressalta Ávila, a 
automatização é o caminho 
a ser seguido por escritórios 
de contabilidade de todos os 
portes – inclusive os peque-
nos. A robotização diminui 
substancialmente o risco 
para a ocorrência de erros, 
aumenta a produtividade e, 
portanto, a qualidade do ser-
viço. Assim, o investimento é 
recuperado, sublinha.

A relação entre consumidores e lojistas está passando 
por profundas transformações. Especialista em produ-
ção de conteúdo dá dicas para que nenhuma empresa 
possa ficar de fora destas mudanças, e possa ter presença 
maciça no meio digital com as novas formas de ganhar 
dinheiro. Lavar as mãos, constante uso de álcool em gel, 
isolamento social, resguardo à saúde dos mais velhos. 
Essas foram apenas algumas mudanças que passaram 
a ser adotadas após a pandemia. 

Mas as mudanças atingiram em cheio também o setor 
econômico, e especialista em produção web mostra 
como serão estas transformações e o novo perfil do 
consumidor, que agora está mais do que nunca com 
presença maciça na internet, estabelecendo novas 
relações de consumo. “Em todo o mundo, as empre-
sas estão passando por transformações significativas, 
com o aumento do consumo por meios digitais, seja 
por aplicativos, redes sociais ou sites, a tecnologia é, 
sem dúvida, o ponto central daqueles que precisam se 
manter no mercado e inovar”, destaca o especialista, 
Bendev Junior.

Dados de uma consultoria realizada pela Ebit-Niel-
sen, apontam que 7,3 milhões de brasileiros compra-
ram pela internet pela primeira vez entre janeiro e 
junho de 2020. Bendev lembra que “o faturamento 
das lojas online cresceu 47% no primeiro semestre 
de 2020, a maior alta que o mercado viu em 20 anos”.  
De acordo com o Estadão, analistas projetam cres-
cimento acelerado das vendas online nos próximos 
anos, onde a participação do varejo por e-commerce 
sai de 4% para 6% do faturamento geral em 2020, com 
uma receita gerada que alcançou R$ 134,9 bilhões 
no ano passado. 

Neste contexto, o especialista em produção de con-
teúdo reforça que “estes dados mostram um grande 
aumento nas compras feitas pela internet. Por isso, 
é fundamental possuir um bom site em tempos de 
pandemia. As empresas que estão recorrendo às fer-
ramentas e estratégias proporcionadas pela presença 
digital são aquelas que se diferenciam e ganham 
destaque atualmente, afinal o poder de compra do 
consumidor continua existindo, com a diferença 
de que no cenário pós-pandemia grande parte das 
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Conheça os riscos que o contador 
possui ao não automatizar processos
Os profissionais de contabilidade que, pelas mais diversas razões, ainda não automatizaram processos 
tampouco planejam realizar essa modernização, terão dificuldade para se manter no mercado. A 
robotização deixou de ser mera tendência para se estabelecer como realidade

assunto. “Há livros sobre 
gestão que indicam alter-
nativas e caminhos para 
a automatização. Existem 
muitos materiais e cursos, 
na internet, inclusive, que 
fornecem esse conheci-
mento. E, claro, se atuali-
zar, participar de eventos”, 
orienta.

Um recente levantamento 
da ROIT – em estudo finali-
zado no segundo semestre 
de 2020 – aponta que no 
Brasil há 70,4 mil escritórios 
de contabilidade regulariza-
dos. Para os próximos cinco 
anos, a ROIT identifica um 
potencial de mercado para 
esses escritórios: o atendi-
mento a empresas inseridas 
no regime tributário Lucro 
Real. “Mas, para acessar 
esse mercado, será indis-
pensável a automatização 
dos processos contábeis”, 
afirma César Ávila. - Fonte 
e mais informações: (https://
roit.ai).

Além disso, adverte Ávila, 
escritórios e profissionais 
que não inovarem cada 
vez mais, perderão espaço 
para a contabilidade online, 
ou para escritórios que 
investem em robotização e 
inteligência artificial. Mas, 
quais devem ser os primei-
ros passos para se tornar 

um contador profissional 
que presta serviços auto-
matizados?

O especialista responde 
que, para os interessados 
em iniciar o processo de 
automatização, primeiro 
é preciso estar aberto à 
inovação. Em seguida, pro-
curar ler e estudar sobre o 

Pandemia foi a causa das mudanças 
na metodologia de vendas

compras estão sendo feitas de suas casas”, destaca 
Bendev Junior.

Além disso, o especialista lembra que “se a sua empre-
sa deseja atrair mais atenção de consumidores, agora, 
é mais do que necessária a atenção dos usuários para 
seu canal digital. As marcas que conseguirem suprir 
de alguma forma as necessidades de seus clientes irão 
gerar maior fidelização e manterão a economia de seus 
negócios a todo o vapor”, ressalta, ao destacar que o 
caminho para o sucesso econômico em breve é digital, 
e não tem mais como voltar atrás:  

“Se uma empresa hoje pensa em crescimento em 
seu estado ou cidade, ela tem que abrir sua mente 
para um mercado online, seja no Instagram, Face-
book, E-commerce e afins. Tanto com a facilidade 
de compra quanto a de venda, o crescimento online 
acaba abrindo portas onde uma empresa local não 
poderia ter”. Esta pandemia abriu os olhos de muitos 
para marketing digital e a importância dela para sua 
empresa, daí o conselho do especialista.

“Não deixe de investir no seu marketing. Siga aquele 
famoso ditado ‘Quem não é visto é não é lembrado’. Dessa 
forma, pense que se sua empresa não for vista, ela não 
será lembrada”, completa. - Fonte: MF Press Global. 

A tecnologia é o ponto central daqueles que precisam se manter 
no mercado e inovar.

empreendedor.com./reprodução

Marcus Matta  (*)

O risco de uma segunda onda da 
COVID-19 ainda ronda a sociedade, 
e assim seguirá até que os governos 
implantem o tão esperado programa 
de vacinação. 

Desde que o impacto inicial da 
pandemia cedeu espaço à retomada 
gradual das atividades, a expectativa 
de todos para que a vida retorne à 
sua normalidade é enorme, mas en-
frentamos reveses nas estatísticas de 
contaminação e de mortes, que nos 
obrigam a reforçar não só as medidas 
de segurança como a repensar a forma 
como vivemos e nos deslocamos. 

Enquanto o vírus não for controlado 
efetivamente, e até mesmo elimina-
do, é preciso manter os ajustes nas 
rotinas para que as atividades cami-
nhem com segurança. E como vimos 
nesse período, não é possível parar 
a economia, pois, sem a produção 

e a distribuição de bens e serviços 
essenciais, a sobrevivência também 
seria prejudicada. A questão que se 
apresenta para todos é como seguir 
trabalhando, se movimentando ou 
consumindo de uma maneira segura, 
e de que forma podemos nos adaptar 
para que a segurança vá além do que 
ditam os novos protocolos. 

Ou seja, mudanças são necessárias, 
e a questão é até onde promovê-las 
para garantir nossa preservação. Qual 
o valor do investimento que devemos 
fazer para vivermos de forma segura, 
sem comprometer drasticamente nos-
sas atividades e obrigações? Para quem 
está à frente do negócio, e muitas vezes 
representa a própria companhia, e tem 
sob sua gestão dezenas, centenas e até 
milhares de empregos, a responsabili-
dade por manter essa roda girando é 
tão grande quanto os cuidados a serem 
tomados contra o vírus. 

Em nossa atividade diária, vemos 

essas lideranças que necessitam se 
deslocar de uma cidade, de uma região 
ou de um estado a outro, com pouco 
tempo disponível, premidos por uma 
agenda intensa e apertada, deparan-
do-se com os riscos que rondam os 
aeroportos e outros meios de trans-
porte nos quais o número de pessoas 
é um ponto de atenção. Na Prime 
You, o compartilhar é diferente, não 
é dividir o mesmo espaço com outras 
pessoas, mas ter um espaço exclusivo 
por meio de um investimento com-
partilhado, onde o bem é de todos, e 
o uso é particular. 

Para essas lideranças, cujo papel é 
tão fundamental nas organizações, o 
ato de se deslocar torna-se então mais 
seguro. E não bastasse utilizar um bem 
em um período exclusivo. A segurança 
de nossos cotistas se exerce em todos 
os cuidados que tomamos, desde 
o reforço aos protocolos-padrão, a 
limpeza rigorosa, a desinfecção dos 

ambientes até a testagem contínua da 
tripulação. É um processo que apenas 
se acentuou na pandemia, e que, em 
boa parte, já existia antes dela. 

Afinal, o rigoroso processo de lim-
peza de nossas aeronaves e a preocu-
pação com a saúde de nossa equipe 
sempre integraram nossas rotinas, e 
avançaram na pandemia, por exem-
plo, com a aplicação de produtos de 
desinfecção semelhantes aos usados 
em UTIs e todos os equipamentos de 
EPIs necessários, garantindo maior 
segurança operacional e, desta forma, 
atendendo às exigências impostas 
pelas autoridades. 

Manter nossa operação exigiu 
também esforços para obtermos au-
torização para voar junto a aeroportos 
e helipontos. Nossa equipe esteve 
empenhada em buscar as soluções 
possíveis, rápidas ou alternativas que 
garantissem nossa operação, sem qual-
quer prejuízo da segurança necessária 

para que ninguém ficasse desassistido 
ou deixasse de estar onde era preciso. 

Assim como ocorreu com nossas 
aeronaves, também reforçamos os 
cuidados na gestão de outros ativos, 
como nossos carros esportivos, nossas 
embarcações e nossas casas de alto pa-
drão de propriedade compartilhada, 
visando garantir segurança aos nossos 
cotistas contra a COVID-19. E mais 
do que, isso, ajudamos a propiciar a 
eles a possibilidade de usufruir de seu 
lazer em conjunto com suas famílias, 
sempre pautados na segurança e no 
conforto que o modelo de gestão da 
Prime You assegura aos seus cotistas. 

Quando falamos do valor desse in-
vestimento, ele é muito favorável tanto 
sob o aspecto da redução de custos 
que a propriedade compartilhada 
permite quanto do valor de viver com 
mais liberdade e segurança. 

(*) - É CEO da Prime You.

Mais segurança no modelo de propriedade compartilhada de bens



Como impulsionar 
as vendas usando a 
prospecção ativa?

A área de vendas é o 
coração de qualquer 
empresa. Sem ela, o 
negócio simplesmente 
não existe

E, já que é tão estra-
tégica, ela demanda 
uma atenção para lá 

de especial, com ações que 
sejam realmente capazes 
de gerar conversão. Nesse 
contexto de pandemia, 
ficou evidente que aquela 
máxima de ficar esperando 
o cliente atrás do balcão, já 
não funciona mais. Com boa 
parte do comércio de portas 
fechadas, empresários de 
todos os portes e segmentos 
precisaram se mexer para 
garantir as vendas mesmo 
durante o período de isola-
mento social.

Às pressas, a maioria teve 
que abraçar a tecnologia, 
lançando e-commerces ou 
mesmo fazendo vendas 
pelo Whatsapp. Mas, o que 
muitos ainda nem notaram 
é que existem basicamente 
duas formas de prospectar 
clientes: a prospecção ativa 
e a passiva. E cada uma 
tem a sua importância. A 
ativa é quando a empresa 
vai até o cliente - e, enga-
nam-se os que pensam que 
estamos falando daquelas 
desagradáveis ligações de 
telemarketing que nos ofe-
recem produtos e serviços 
que não queremos. 

A prospecção ativa é 
aquela que busca entender 
as necessidades do cliente 
e se apresenta como a so-
lução ideal para elas. Ela 
pressupõe a oferta de algo 
relevante, oferecido por 
quem realmente entende 
do assunto, tem autoridade 
e domínio sobre o tema. Por 
isso mesmo, é caracteriza-
da como uma venda mais 
consultiva, baseada em um 
relacionamento mais próxi-
mo com o potencial cliente.

Já a prospecção passiva 
é aquela em que a empresa 
deixa um canal aberto, mas 
o cliente vai chegar no mo-
mento que for oportuno e 
conveniente para ele. É o 
caso de uma loja física, um 
site ou mesmo dos perfis 
em redes sociais. Todos 
esses canais de vendas são 
reativos e ficam na expec-
tativa pelo aparecimento 
do cliente.

Obviamente, a prospecção 
passiva é muito importante, 
mas já há bastante tempo, 
ficou evidente que, sozinha, 
ela não é mais suficiente 
para batermos as metas de 
vendas. 

É preciso desenvolver 
um trabalho mais incisivo, 
apresentando para o po-
tencial cliente exatamente 
o que ele quer e na hora 
que deseja. Claro que essa 
não é uma tarefa fácil, mas 
totalmente possível, ainda 
mais com os recursos tecno-
lógicos que dispomos hoje. 
O primeiro passo para criar 
uma estratégia de prospec-
ção ativa é criar listas com 
os chamados leads, que são 
os clientes em potencial, 
aqueles que demonstraram 
algum interesse no que você 

tem para oferecer.
É preciso ter cuidado para 

não ser invasivo e, sempre 
pedir autorização para a 
inclusão nessa lista. Caso 
isso não aconteça, a em-
presa estará suscetível às 
penalidades da LGPD – Lei 
Geral de Proteção de Da-
dos, que pode gerar sérias 
consequências às empresas 
que fizeram mau uso das 
informações pessoais de 
seus clientes.

Depois de criar uma base 
de contatos limpa, é pre-
ciso criar relacionamento 
com ela. Isso pode se dar 
por meio de um blog, um 
e-book, e-mail marketing, 
vídeos, podcasts ou mesmo 
lives, que ganharam tanta 
projeção durante a pande-
mia. O objetivo é mostrar 
ao prospect que você tem 
muito conhecimento sobre 
as necessidades dele e 
principalmente sobre seus 
produtos e serviços.

É preciso cuidado para 
identificar exatamente qual 
é o momento da compra que 
seu lead está. Ele apenas 
cogita a possibilidade ou já 
está em vias de fechamento? 
Tudo isso faz muita dife-
rença. Mandar o conteúdo 
certo para a etapa do funil de 
vendas em que ele se encon-
tra é primordial. É preciso 
demonstrar conhecimento 
sobre o cliente e toda a sua 
jornada de compra.

Tudo isso dá bastante 
trabalho, mas o resultado, 
sem sombra de dúvida, 
compensa. É possível ter 
retornos palpáveis já nos 
primeiros meses. O maior 
benefício é poder contar 
com uma receita previsível, 
uma vez que a prospecção 
ativa vai gerar informações 
relevantes sobre o que 
funciona e o que não fun-
ciona. Será possível saber, 
por exemplo, quantos leads 
são necessários para obter o 
resultado de vendas espera-
do por mês. Dessa forma, a 
empresa vai intensificando 
seus esforços de acordo com 
as metas.

Toda essa estratégia de-
manda bastante disciplina 
por parte da empresa, que 
deverá equilibrar as ações 
entre a prospecção ativa 
e a passiva. Uma vai em 
busca dos leads e a outra os 
ajuda na tomada de decisão 
final. Felizmente, hoje, há 
bastante tecnologia para 
ajudar na operação das duas 
iniciativas, permitindo a 
automatização do proces-
so e o monitoramento dos 
resultados.

Dentro de poucos meses, a 
empresa terá desenvolvido 
uma boa inteligência de ven-
das, com base em dados que 
serão determinantes para 
definir e intensificar o que 
funciona e reduzir as ações 
que não trazem resultados. 
Com um processo bem de-
finido, empresa nenhuma 
vai ficar esperando o cliente 
simplesmente cair no colo.

(*) - É CEO da Prospecta Obras. 
Formado em administração 

de empresas pelo Mackenzie, é 
fundador das empresas ProAtiva, 

treinamentos corporativos digitais, 
e ASAS VR, que leva realidade 

virtual para as empresas 
(www.prospectaobras.com.br).

Wanderson Leite (*)
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O comércio eletrônico foi a forma que a grande maioria 
das empresas encontrou para enfrentar a crise gerada pela 
pandemia. De acordo com a 9ª edição da pesquisa “O Im-
pacto da Pandemia de Coronavírus”, elaborada pelo Sebrae 
em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), sete 
em cada dez empresas já atuam nas redes sociais, aplica-
tivos ou internet para impulsionar suas vendas. Em maio, 
bem no início da pandemia, esse percentual era de 59%.

Em algumas atividades, o número de negócios atuando 
no ambiente virtual teve um incremento superior a 20%, 
como é o caso dos segmentos de energia, que apresentou 
aumento de 37%; beleza, com 27%; bem como educação e 
construção civil, que viram o número de empresas ativas 
nesse ambiente crescer em 20%.

“Com as restrições de abertura e com o isolamento, os 
pequenos negócios tiveram que inovar e mudar a forma de 
vender e de divulgar seus produtos e serviços. A internet 
tem sido uma grande aliada na sobrevivência de inúmeros 
negócios no país”, afirma o presidente do Sebrae, Carlos 
Melles.

A plataforma Whatsapp é a preferida pelos empreen-
dedores que inseriram o mundo virtual nas suas vendas, 
com 84% de adeptos. Cerca de 90% das empresas que 
exercem atividades como Artesanato, Beleza e Moda, e que 
digitalizaram sua comercialização, usam esse recurso para 
vender seus produtos e serviços. Instagram e Facebook 
são as próximas opções, com 54% e 51%, respectivamente. 

Apenas 23% dos negócios vendem por sites próprios. 
“Isso demonstra que plataformas já conhecidas e com 
grande capilaridade são mais procuradas pelos empreende-
dores, que levam em consideração custos de manutenção 

Os pequenos negócios tiveram que inovar e mudar a forma de 
vender e de divulgar seus produtos e serviços.

A ascensão do vídeo continua a ser 
uma tendência contínua no mercado 
de marketing. No entanto, este está 
cada vez mais colaborativo e criativo. 
Exemplos são a rede social Tik Tok e 
a ferramenta Reels do Instagram. Uma 
pesquisa realizada pela divisão de mídia 
da Nielsen Brasil em parceria com a To-
luna revelou que o consumo de vídeos, 
filmes ou programas de televisão é a 
principal atividade de brasileiros na In-
ternet durante o período de pandemia. 

Assim, o vídeo se torna a ferramen-
ta mais efetiva para as empresas se 
comunicarem tanto com sua rede de 
clientes e parceiros quanto com a de 
colaboradores. De acordo com pesquisa 
da Cisco, em 2020, 82% do tráfego da 

internet foi gerado por vídeo. Além 
disso, 80% dos usuários preferem 
assistir conteúdo audiovisual a ler um 
texto no ambiente online. 

Por isso, os custos previstos com ví-
deos precisam constar no planejamento 
das empresas em 2021, uma vez que 
estes são a principal e mais efetiva 
ferramenta de comunicação. É neste 
mercado que atua a thanks for sha-
ring, startup de produção audiovisual 
voltada para o mercado corporativo. 
Além de ajudar as empresas a entender 
qual a melhor forma de comunicar sua 
mensagem, a startup atua com soluções 
acessíveis e escaláveis. 

Os vídeos possuem diferentes tempos 
de duração a serem consumidos por 

diferentes públicos e são produzidos 
de acordo com as necessidades dos 
clientes. Com operação 100% remota 
desde o início de 2020, a startup conta 
com amplo portfólio de clientes como 
Porto Seguro, Squid e SBT e prevê o 
lançamento de duas novas soluções 
audiovisuais no ano de 2021. 

“Esse movimento dificilmente volta 
ao estágio anterior de maturidade, 
uma vez percebidos os resultados do 
uso do vídeo, as empresas vão, cada 
vez mais, direcionar verba para esse 
tipo de ferramenta estratégica de 
comunicação”, comenta Simone Cyri-
neu, CEO e fundadora da thanks for 
sharing. - Fonte e mais informações: 
(www.thanksforsharing.com.br).
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Maioria das empresas de pequeno 
porte vendem por canais digitais

e a confiabilidade do meio”, frisou Carlos Melles.
Outro dado interessante apresentado pela pesquisa é 

que as micro e pequenas empresas usam a digitalização de 
forma mais profissional do que os microempreendedores 
individuais (MEI), pois utilizam ferramentas mais voltadas 
para a gestão dos seus negócios. Entre as micro e peque-
nas empresas, 55% usam ferramenta de gestão, já entre 
os MEI, esse número cai para 25% (menos da metade). 

A diferença também é confirmada quando o assunto 
é ferramentas para gestão de clientes (CRM), que são 
utilizadas por 25% dos donos de micro e pequenas em-
presas, mas por apenas 12% dos microempreendedores 
individuais (AI/Sebrae).

Planejamento para 2021: vídeo precisa estar na estratégia

Os altos custos e a falta 
de segurança nos 
grandes centros têm 

feito com que cada vez mais 
empresários migrem para 
o interior, e um exemplo 
deste processo pode ser 
visto na cidade paulista 
de Brodowski, na região 
de Ribeirão Preto, que 
está recebendo o primeiro 
polo industrial, comercial 
e empresarial 4.0 do país, 
que engloba a 4ª Revolução 
Industrial.

Após a revolução inglesa, 
que introduziu a máquina 
a vapor; a produção em 
série e a revolução do 
silício e da eletrônica, 
que transformaram a in-
dústria; chegou a vez da 
4ª Revolução Industrial, 
que foca na melhoria da 
eficiência e produtividade 
dos processos, por meio de 
tecnologias de automação, 
troca de dados e conceitos 
de  Internet das Coisas e 
computação em nuvem.

De acordo com Mairon 
Leal, diretor da Sevenplan 
Urbanismo, idealizadora 

Empreendimento no interior paulista 
atrai empresas de grandes centros

“Quem não estiver aderindo à indústria 4.0 terá que, obrigatoriamente, aderir no futuro. Proprietários 
de muitas empresas localizadas em grandes centros, como São Paulo, estão optando por trocar a vida 
agitada por um local menos violento, que ofereça mais qualidade de vida”

to as despesas para cada 
empresa, que contará com 
segurança armada 24h por 
dia, muro blindado, entre 
outros itens”, comenta Leal.

A incorporação de novas 
tecnologias em automação, 
inteligência artificial e in-
ternet das coisas em todos 
os setores industriais está 
provocando uma verdadeira 
revolução nos processos 
de manufatura, logística e 
tecnologia da informação 
de empresas inovadoras 
preparadas para o futuro. 

E este é justamente o 
conceito do polo 4.0, que 
possui uma área total de 
300 mil m2, sendo 27 mil 
m2 de áreas verdes arbo-
rizadas. Denominado Polo 
Empresarial e Industrial 
Thomazella, possui 118 
lotes de 1.000 m2 a 1.600 
m2. Localizado na rodovia 
Cândido Portinari, está a 
12 km do aeroporto Leite 
Lopes, em Ribeirão Preto, 
e possui rápido acesso à 
rodovia Anhanguera.  Fon-
te: (www.thoempresarial.
com.br).

do projeto em Brodowski, 
o polo já nasceu de olhos 
abertos para o futuro. 
“Quem não estiver aderin-
do à indústria 4.0 terá que, 
obrigatoriamente, aderir 
no futuro. Proprietários de 
muitas empresas localiza-
das em grandes centros, 
como São Paulo, estão 
optando por trocar a vida 
agitada por um local menos 
violento, que ofereça mais 
qualidade de vida”, afirma.

O ineditismo do projeto 
se dá em razão de reunir 
diversos tipos de empresas 

em um condomínio fechado; 
com guarita, segurança e 
monitoramento 24h por 
dia; e ser dotado de alta 
tecnologia e completa infra-
estrutura logística. As obras 
já começaram, e a entrega 
será no segundo semestre 
de 2022. Depois de finali-
zado, o polo gerará cerca 
de 2 mil empregos diretos 
e fomentará a economia de 
toda a região.

“Outro ponto importante 
é a redução de custos, pois 
o rateio da segurança pelo 
condomínio reduzirá mui-

O primeiro polo industrial, comercial e empresarial 4.0 do país, 
que engloba a 4ª Revolução Industrial.
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 19 de janeiro de 20216

Cintia Sant’Anna (*)

Pontos como o planejamento de atividades que promovam 
o engajamento do aluno, o uso de estratégias e recursos 
que atendam às diferentes necessidades, o incentivo à 

autonomia, reflexão e colaboração, o relacionamento positivo 
para confiança dos alunos a arriscarem-se e experimentarem, 
além da importante parceria com as famílias são exemplos de 
práticas que fazem diferença na aprendizagem dos alunos, e 
tiveram importância confirmada com os desafios da pandemia. 

No caso de escolas bilíngues, a complexidade aumenta com 
desafios extras na criação de um contexto em que os alunos 
aprendem a aprender em uma língua adicional. Para ajudar os 
pais nessa análise - que costuma ser ainda mais intensa neste 
período do ano - elencamos abaixo alguns parâmetros gerais e 
aspectos adicionais que devem ser considerados no contexto 
atual que estamos vivendo. Confira: 

1Defina o que espera da escola - Mesmo durante a 
pandemia é importante partir do básico. O principal modo de 
descobrir se a escola irá atender aos seus objetivos é saber exa-
tamente o que você deseja da instituição. Quais as expectativas 
de aprendizagem você têm para o seu filho ou sua filha? Essas 
expectativas estão alinhadas com os valores, com a visão e missão 
da escola? A metodologia utilizada pela escola é coerente com 
os seus princípios? 

2Conheça o ambiente da escola - Depois de selecionar 
quais escolas podem se alinhar ao que você deseja, é hora de 
passar para a segunda fase: as visitas. Visitando as instituições 
você terá melhores condições de realizar uma devida avaliação das 
condições do ambiente de aprendizagem e da estrutura oferecida. 

Além disso, trata-se de uma excelente oportunidade para 
conversar com os representantes da escola, conhecer melhor 
a proposta metodológica e grade curricular da instituição. Essa 
atividade pode ser mais difícil no contexto atual, mas pode ser 
possível em alguns casos agendar visitas individuais, garantindo 

Um desejo comum entre os pais é proporcionar aos seus filhos ou suas filhas a melhor educação possível. Para concretização desse 
objetivo, os cuidados na escolha da escola são essenciais. Os critérios a serem observados nesse processo 

vão além da análise da estrutura física ou da localização da instituição. 

Foto de CDC no Pexels

4Verifique se a equipe escolar é realmente fluente - 
Existe uma enorme diferença entre dominar a segunda língua e 
ser fluente nela. Quando se atinge o nível de fluência, você passa 
a se articular em temas específicos com tanta naturalidade quanto 
em sua língua materna, algo que se deseja que os professores de 
uma instituição bilíngue possuam. 

Por isso, vale observar se a equipe técnica que acompanhará 
seu filho é de fato fluente na língua em que irá lecionar, já que 
essa fluidez na comunicação na segunda língua irá oferecer a 
experiência imersiva desejada nas instituições bilíngues. Agendar 
ou participar de uma conference call com a equipe da escola pode 
ser uma alternativa neste momento. 

5Converse com outros pais e alunos - Uma excelente 
forma de avaliar e comparar instituições é ouvir pais e alunos 
que já frequentam a escola. Converse sobre a rotina, ativida-
des desenvolvidas e a percepção dos pais e alunos sobre suas 
experiências. Essa pesquisa também pode ser feita através 
de redes sociais e de grupos de pais de alunos matriculados, 
canais nos quais compartilham um pouco da rotina dos filhos 
na instituição. 

6Ensino Híbrido - Os recursos digitais já vinham se in-
tegrando ao ambiente escolar, mas com a pandemia, assumiram 
um papel fundamental e que deve se estender com criação de 
novas oportunidades significativas de aprendizagem aos alunos. 
Por isso, avalie qual a estrutura tecnológica que a escola oferece, 
quais tipos de atividades inclui e como foi sua utilização ao longo 
destes meses. 

7Gestão - Este é um aspecto difícil de avaliar, mas com 
um impacto grande. Com a pandemia, as escolas tiveram que se 
adaptar muito rápido, criar protocolos sanitários, ter flexibilidade 
e inovar. Converse com a coordenação da escola e pergunte como 
foi realizado o trabalho durante a pandemia. 

Pergunte sobre o procedimento de comunicação com os pais, 
os investimentos realizados durante esse período, a manutenção 
da equipe. Esses aspectos podem contribuir para compreensão 
dos valores adotados pela liderança da escola. 

8Efetividade do ensino - Como garantir o aprendizado 
mesmo a distância? De fato, trata-se de um desafio diário, mas 
que se provou possível com uma metodologia sólida que incen-
tive e apoie o aluno na construção de novos conhecimentos e 
desenvolvimento de novas habilidades. A construção de novas 
formas de conexão, o incentivo à colaboração e acompanhamento 
individualizado, por meio da reinvenção de estratégias em novo 
ambiente digital, foram essenciais. 

A Maple Bear, por exemplo, ampliou o seu programa de 
desenvolvimento profissional, e ampliando oportunidades de 
aprendizagem conectando professores e alunos de diferentes 
partes do país e do mundo através de centenas de webinars. 
Professores buscaram novos recursos como ferramentas de 
Inteligência Artificial. Alunos puderem criar soluções através 
da liderança de projetos de startups. Tudo para manter o 
engajamento dos alunos e buscar novas forma de aprender 
na prática. 

Ao avaliar todos esses parâmetros com cuidado, você terá uma 
visão completa sobre o funcionamento da escola e terá condições 
para decidir se é a melhor escolha para você e sua filha ou seu 
filho, mesmo levando em consideração o momento delicado que 
estamos passando. 

(*) - É Diretora acadêmica da Maple Bear (https://maplebear.com.br).
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todos os cuidados necessários. Cheque também a possibilidade 
de um tour virtual. 

3Observe se a imersão realmente acontece - Quando 
se pensa em escolas bilíngues e em suas características únicas, 
um aspecto a ser observado é a experiência de imersão na língua 
adicional, para que a criança desenvolva suas habilidades cogni-
tivas, físicas, emocionais e sociais em ambiente de comunicação 
real e divertido. 

Como a regulamentação legal que defina as condições para 
que uma escola seja nomeada como bilíngue está em aprovação, 
muitas instituições que somente incluem um curso de idiomas 
em sua grade oferecem seus serviços como os de uma escola 
bilíngue, porém sem ter uma experiência realmente imersiva. 

Por isso, é preciso estar atento a detalhes como a forma de 
aprendizagem na língua adicional, o que inclui tempo de instrução 
na língua e estratégias utilizadas. No momento da visita, também 
observe fatores como a facilidade com a qual professores e alu-
nos se comunicam nas duas línguas e até mesmo como é feita a 
sinalização de áreas comuns da instituição. 

aléM da análise da estrutura física ou da localização da instituição

Matrículas 2021: o que considerar 
na HOra DE EsCOlHEr uma EsCOla



Operação do medo

O pecuarista está 
com medo de 
vender, e o dono do 
frigorífico com medo 
de comprar

Tem dono de frigorífi-
co afundando “asso-
alho” entre a sala do 

comprador e do vendedor, 
com certeza passando pelo 
departamento de custo... A 
conta não fecha, e isso é a 
única verdade sobre a qual 
se faz consenso. Não há 
negócio estável tão pouco 
resultado pré-definido. As 
compras ocorrem no “es-
curo” contando com novos 
preços que não estão vindo 
para a carne.  

Aqueles que exportam 
esperam por um dólar do 
passado ou um aumento de 
preços em dólar, sonhando 
que um dos dois os poderá 
“salvar”. Quem está no 
mercado interno se apega à 
falta de boi para não pensar 
em um mercado retraído 
e pessimista, que não vai 
pagar o necessário em seus 
produtos. Interessante 
ressaltar aqui, que o fenô-
meno ocorre na compra e 
na venda.

O vendedor da indústria 
obrigado a elevar o preço 
da carne, oferta com medo 
de perder a venda. O com-

prador das redes de varejo 
com medo de ficar com a 
carne no estoque, não quer 
comprar, porque aposta 
que com o mercado ruim 
os preços poderão cair. Lá 
no outro lado do processo 
está o pecuarista olhando 
seus custos. 

O milho base da alimen-
tação está caro, e com 
pressão de ficar mais caro 
ainda. A reposição, que aqui 
também é consenso, será 
insuficiente para abastecer 
de boi magro àqueles que 
engordam. O preço, ainda 
que seja a maior “bandeira” 
daqueles que tem boi, não 
é a sua maior necessidade. 
Um custo de alimentação 
estabilizado e uma repo-
sição garantida dariam 
tranquilidade ao setor.

Na operação do medo uns 
trabalham com contas sem 
as fecharem, amargando 
prejuízos, e outros traba-
lham no escuro profetizan-
do preços sem entenderem 
que se não houver quem os 
pague na ponta (gôndola), 
não vão se estabilizar.

O setor de carne ver-
melha, e aí coloco os dois 
personagens juntos, terá 
que encontrar um equilíbrio 
para o bem dos dois.

 
(*) - É pecuarista em Mato Grosso 

(paulo@frialto.com.br).

Paulo Bellincanta (*)
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Afinal, em uma socie-
dade que consome 
informação o tempo 

todo e que está cada vez 
mais organizada dentro de 
comunidades virtuais, fica 
ainda mais difícil conquistar 
a tão desejada lembrança 
de marca. 

A resposta para essa 
pergunta é simples: chame 
seu público para participar. 
É isso que conta Fernando 
Faiad Soni (*). “Interati-
vidade é a bola da vez”, 
afirma. “As pessoas estão 
cada dia mais sedentas por 
relacionamentos, princi-
palmente após um longo 
período de pandemia e 
isolamento social. E elas 
querem conversar com 
outras pessoas, não com 
empresas”, explica.

O Social Marketing, ou 
Marketing Interativo, é um 
conjunto de práticas e téc-
nicas que visam incentivar a 
interação do público com a 
sua empresa. Ou seja, é uma 
estratégia extremamente 
assertiva para aumentar 
o engajamento e, assim, 
aproximar o cliente final da 
sua marca. Segundo Soni, os 
consumidores desejam inte-
ratividade com as empresas 
desde que elas se humani-

As pessoas estão cada dia mais 
sedentas por relacionamentos.
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Interatividade é a bola da vez: três 
dicas para a estratégia de sua empresa
Estamos na década do Social Marketing, rumo a um mercado conduzido por pessoas e não mais por 
empresas. Pensando nisso, fica o questionamento: como prender a atenção do público?

Quais são os valores 
que o guiam?

 2) O básico funciona - 
Ainda não sabe como 
atrair seu público 
por meio de lives, 
podcasts e outros pro-
dutos interativos mais 
complexos? Comece 
com enquetes e cai-
xas de perguntas no 
Instagram. “O básico 
funciona e pode ser 
um ótimo teste para 
entender como seu 
público pensa e o que 
ele espera de você”, 
comenta Soni. 

 3) Para vender mais, 
pare de vender - Pare 
de empurrar seus pro-
dutos para o público 
e comece a oferecer 
conteúdo relevante 
a eles. “Responda 
perguntas, mostre os 
resultados dos seus 
serviços ou produtos, 
fale sobre assuntos 
relacionados e mostre 
que está disposto a 
entender e resolver os 
problemas do seu con-
sumidor”, completa o 
especialista.

(*) - É sócio fundador 
da agência curitibana de marketing 

Stardust Digital.

zem e estejam dispostas a 
resolver os seus problemas. 

“Acabou a era em que a 
estratégia mais eficiente 
era aquela que ‘empurra’ 
o produto para cima do 
cliente. Agora, precisamos 
‘puxar’ o público para um 
diálogo”, diz. 

Mas cuidado: não basta só 
sair distribuindo interativi-
dade para todos os lados. 
Para gerar engajamento de 
verdade é preciso conhecer 
o seu consumidor e persona-
lizar a conversa com ele. “O 
consumidor moderno tende 
a preferir empresas que não 
o tratem como apenas um 
número, mas sim de forma 
humanizada e personaliza-
da”, complementa. Confira 
três dicas importantes para 

dar início a uma estratégia 
de Social Marketing no seu 
negócio:
 1) Entenda o tom de 

voz da sua marca - 
O tom de voz da mar-
ca é a personalidade 
que a sua empresa 
expressa por meio 
dos canais de comu-
nicação. Por isso, 
mais do que apenas 
comunicar, é preciso 
saber a forma certa 
de ganhar a aten-
ção do seu público. 
Como o seu cliente 
se expressa? Ele é 
mais paciente ou di-
nâmico? Precisa de 
explicações em de-
talhes ou você pode 
ir direto ao ponto? 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: JOnAThAS SOuSA DE SAnTAnA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 30/12/1992, escriturário bancário, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, filho de Geovalto Marques de Santana e de Ananilia 
de Sousa Santana; A pretendente: SOLAnGE nOGuEIRA SAnTOS, brasileira, 
solteira, nascida aos 11/03/1990, atendente, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jailson França dos Santos e de Ivany 
Souza Nogueira.

O pretendente: EDInILSOn DOS SAnTOS PIO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/03/1981, auxiliar de limpeza, natural de Barra do Rocha - BA, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Nilson Mariano Pio e de Odete Rosa dos 
Santos; A pretendente: SOnIA AnGELICA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 13/04/1975, de serviços domésticos, natural de Aurelino Leal - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Miguel Brandão dos Santos e 
de Sonia Maria Piropo.

A pretendente: LuAnA CAROLInE FELIx, brasileira, solteira, nascida aos 29/11/1991, 
analista de crédito, natural de Curitiba - PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Jose Mauricio Felix e de Luciane Rodrigues Felix; A pretendente: LuDOVICA 
AnDRETTA, italiana, solteira, nascida aos 05/10/1991, chefe de cozinha, natural de 
Arzignano, na Itália, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Andretta Luciano 
e de La Iosa Edvige.

O pretendente: RICARDO FERnAnDES, brasileiro, solteiro, nascido aos 18/03/1993, 
cabeleireiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Gilcelia Fernandes; A pretendente: STEPhAny LAIny DOLORES DE ARAuJO, 
brasileira, solteira, nascida aos 30/06/1997, atendente, natural de São Roque - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Ivonaldo Braz de Araujo e de Vera 
Lucia Dolores de Araujo.

O pretendente: JOSEILDO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
16/10/1973, cabeleireiro, natural de Catende - PE, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Antonio Ferreira da Silva e de Josefa Florêncio de Souza; A pretendente: 
BIAnCA RIBEIRO DE JESuS, brasileira, solteira, nascida aos 21/01/1997, atendente, 
natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Gabriel Francisco de Jesus e de Enedina Ribeiro de Jesus.

O pretendente: RAFAEL RODRIGuES GREGORIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/06/1986, armazenista, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Ronaldo da Luz Gregorio e de Lindaura Rodrigues da Silva; A 
pretendente: LORRuAmA REIS SAnTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 03/05/1998, 
analista de sac, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Fernando de Jesus Santos e de Simone Reis Santos.

O pretendente: ALAnCLEn BRITO OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/07/1990, técnico de segurança do trabalho, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de José Raimundo Lima de Oliveira e de Jucelia 
Cristina Brito de Aquino Oliveira; A pretendente: ThAmARA FERnAnDA DE JESuS 
SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 08/08/1991, assistente administrativo, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio Fernando 
da Silva e de Rosana de Jesus.

O pretendente: ROquE SILVA DE JESuS, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/08/1980, 
padeiro, natural de Iguaí - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Clemente 
Silva de Jesus e de Maria do Carmo de Jesus; A pretendente: ARLAnDIA SAnTOS 
DE SAnTAnA, brasileira, solteira, nascida aos 04/06/1986, auxiliar de limpeza, natural 
de Iguaí - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Lourivaldo José de 
Santana e de Aurelina Souza Santos.

O pretendente: ROnIEL ALVES LOPES, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/03/1999, 
auxiliar de limpeza, natural de Jussara - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Ronaldo Ribeiro Lopes e de Edvânia Maria de Lourdes Alves Amorim; A preten-
dente: VAnESSA DE OLIVEIRA SOuSA, brasileira, solteira, nascida aos 16/02/2001, 
do lar, natural de Picos - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Elpídio 
Patrício de Sousa e de Wanderleia de Oliveira Sousa.

O pretendente: JOSé VIEIRA DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 25/04/1991, 
padeiro, natural de Bom Conselho - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Cícero Vieira dos Santos e de Terezinha Marinho Nunes dos Santos; A pretendente: 
ODETE DO CARmO nOGuEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 21/07/1985, auxiliar 
administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Sefarim das Graças Nogueira e de Celia Maria do Carmo Nogueira.

O pretendente: ALEx SOARES FERREIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/05/1986, 
auxiliar de cozinha, natural de Cachoeira de Pajeú, antigo André Fernandes - MG, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Aurino Ferreira e de Maria Dajuda Soares 
Ferreira; A pretendente: LIEnE mARIA DOS SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
18/07/1991, do lar, natural de Barreiros - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Edivaldo Francisco dos Santos e de Dalva Maria dos Santos.

O pretendente: EDInALDO DOS SAnTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 30/09/1968, 
porteiro, natural de Tobias Barreto - SE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Edi 
Alves de Oliveira e de Maria Neuza dos Santos; A pretendente: IRAILDES DE SOuzA FARIA, 
brasileira, divorciada, nascida aos 12/02/1980, atendente, natural de Tobias Barreto - SE, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luiz Souza Faria e de Sônia Deijanira de Souza.

O pretendente: mARCOS OLIVEIRA SILVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/08/1998, jardineiro, natural de Rio Verde - GO, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Valdir Barbosa da Silveira e de Delzita Rosa Oliveira; A pretendente: ELI-
SABETE BATISTA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 07/01/1998, monitora de 
alunos, natural de São José do Rio Preto - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de José Roberto Batista da Silva e de Valquíria Dias da Silva.

O pretendente: PAuLO RODRIGO mARInO SILVA VIAnA SOuzA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 04/10/1988, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Paulo Sergio Silva de Souza e de Sandra Lia de Souza; A 
pretendente: AnDRIELE AnA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 17/06/1996, 
vendedora, natural de Bezerros - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Severino João da Silva e de Ana Maria Coutinho.

O pretendente: AnASTACIO VASCOnCELOS DE mOuRA, brasileiro, divorciado, nas-
cido aos 03/03/1974, torneiro mecânico, natural de Tamboril - CE, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Adão Ribeiro de Moura e de Alice Vasconcelos de Moura; 
A pretendente: AnA ALynE GOmES DA SILVA, brasileira, divorciada, nascida aos 
23/08/1987, babá, natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Francisco da Silva e de Maria das Graças Gomes.

O pretendente: ADILSOn mADEIRA DE SOuzA RAmOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/01/1994, policial militar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Aloísio Ramos e de Raquel Madeira de Souza; A pretendente: 
ARIAny DA SILVA FREITAS, brasileira, solteira, nascida aos 12/01/1995, analista 
administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Miguel José Souza Freitas e de Solange da Silva Freitas.

O pretendente: JAnAILSOn SILVA DE BARROS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/12/1982, chaveiro, natural de Castro Alves - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Advaldo Bispo Barros e de Maria Francisca da Silva; A pretendente: 
CAROLInA OLIVEIRA SAnTOS, brasileira, solteira, nascida aos 26/07/1995, do lar, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Antonio 
dos Santos e de Marinalva Cabral de Oliveira.

O pretendente: LEAnDRO LOPES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/01/1995, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Jocival Francisco de Oliveira e de Lidia Lopes da Silva; A pretendente: 
GABRIELA DE ALmEIDA AnDRADE, brasileira, solteira, nascida aos 07/11/1997, 
orientadora socioeducativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de João da Silva Andrade e de Miracema de Almeida.

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RODRIGO LOPES BARBOSA, profissão: auxiliar de mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 30/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Barbosa e de Maria Lúcia Lopes 
da Silva. A pretendente: GLAICE DE OLIVEIRA, profissão: recepcionista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, data-nascimento: 28/08/1987, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Neyde de Oliveira Istvandic.

O pretendente: ALISOn FRAnCISCO ROChA, profissão: securitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 01/07/1993, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo Moura da Rocha e de Leonice Francisca Moura. A 
pretendente: TAmIRES BEzERRA BRAnDÃO, profissão: analista fiscal, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/10/1992, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Helio Bezerra Brandão e de Jailza Maria dos Santos Silva.

O pretendente: GERSOn LImA DE OLIVEIRA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Queimadas, BA, data-nascimento: 08/06/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Germano de Oliveira e de Dilza Lima de Oliveira. A preten-
dente: JOSILEnE DA SILVA FERREIRA, profissão: repositora de loja, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Queimadas, BA, data-nascimento: 12/07/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Nunes Ferreira e de Elizabete da Silva Ferreira.

O pretendente: DAnILO GALVÃO SOuzA, profissão: operador de telemarketing, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caieiras, SP, data-nascimento: 02/05/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildasio Neves Souza e de Jucilene Domingos Galvão 
Souza. A pretendente: GABRIELA DOS SAnTOS RIBEIRO, profissão: operador de loja, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, data-nascimento: 31/01/1997, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmil Ribeiro e de Rosineide Isolina dos Santos.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS nATuRAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: SAmuEL LEOCÁDIO SAnTOS, profissão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Fortuna - MA, data-nascimento: 05/04/1998, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Ezequias Alves dos Santos e de Silvana Izabel Leocádio 
Santos. A pretendente: CAROLInE xAVES CARDOSO, profissão: técnica em farmácia, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 14/05/1999, re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Eduardo Cardoso e de Marcia da 
Silva Xaves Cardoso. R$ 14,55

O pretendente: mARCOS AnTÔnIO VICEnTE, profissão: zelador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Rita - PB, data-nascimento: 30/08/1965, residente e domiciliado 
neste Subdistrito SP, filho de Maria das Neves Vicente. A pretendente: AnA CéLIA DE 
mAGALhÃES SILVA ROChA, profissão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Serra 
Talhada - PE, data-nascimento: 25/05/1970, residente e domiciliada em Petrolina - PE, 
filha de Clementino Magalhães da Silva e de Maria do Socorro Lima da Silva. R$ 14,55

O pretendente: PEDRO LuCAS LOPES LEITE, profissão: vendedor, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Itaporanga - PB, data-nascimento: 19/12/2000, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de José Jodielson Leite e de Tássia Rejany Lopes dos San-
tos Leite. A pretendente: GABRIELLy CLEmEnTInO OLIVEIRA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 25/02/1999, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Gilvam da Silva Oliveira e de Nereide 
Clementino. R$ 14,55

O pretendente: JERISOn nASCImEnTO DA SILVA, profissão: autônomo, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/01/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito SP, filho de Jose Vieira da Silva e de Quiteria Laura do 
Nascimento. A pretendente: nAyARA DA SILVA COSTA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo Antônio - RN, data-nascimento: 24/03/2000, residente 
e domiciliada neste Subdistrito SP, filha de Joel Enedino Costa e de Sônia Maria da 
Silva. R$ 14,55

O convivente: nELSOn SéRGIO DE OLIVEIRA nETO, profissão: DJ, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/05/1986, residente e domici-
liado neste Subdistrito SP, filho de Joaquim Pinheiro da Costa e de Marinete de Jesus 
Amorim Costa. A convivente: JéSSICA DALLA TORRE, profissão: assistente de marke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-nascimento: 
21/06/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito SP, filha de Antonio Paulo Dalla 
Torre e de Sueli Braga Beltrão Torre. R$ 14,55 

O pretendente: ALOAn ROChA SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/09/1997, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, filho de Joelson Ferreira dos Santos e de Rita de Cassia 
Rocha; A pretendente: WILkA SATIRO FERREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 01/11/1997, analista de teleatendimento, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Jose Antonio Ferreira da Silva e de Ro-
zenilda Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: DIOGO nASCImEnTO DOS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 28/04/1989, administrador de empresas, natural de Feira de Santana - BA, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Manoelito Ribeiro dos Santos 
e de Nair Alves do Nascimento; A pretendente: kAThLLEn CARLA SAnTAnA, 
brasileira, solteira, nascida aos 11/06/1995, manicure, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Gustavo de Sousa Santana e 
de Rosita Carla dos Santos.

O pretendente: LuCAS mESSIAS SAnTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 02/07/1993, 
operador de empilhadeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Manoel Messias Santos e de Tania Batista de Oliveira; A pretendente: 
CARLA hELEn RIBEIRO nASCImEnTO, brasileira, solteira, nascida aos 28/09/2001, 
do lar, natural de Irecê - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Carlos 
André Ribeiro dos Santos e de Salete Rosa do Nascimento.

O pretendente: RODRIGO ALVES DOS SAnTOS COSTA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 03/04/1982, pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de José Maria da Costa e de Cleusa Alves dos Santos; A pretendente: 
PAmELA BRITO DE SOuzA, brasileira, solteira, nascida aos 21/07/1994, operadora 
de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Petronio Paiva de Souza e de Margareth Brito Silva.

O pretendente: mARCOnI PEREIRA SAnTIAGO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
17/08/1970, gerente de segurança, natural de Rio do Prado - MG, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, filho de Arnôr Pereira Santiago e de Judith Pereira Santiago; A 
pretendente: AnA PAuLA BELO PRADO, brasileira, solteira, nascida aos 22/11/1987, 
estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Pedro Paulo de Oliveira Prado e de Maria dos Prazeres Belo da Silva.

O pretendente: kLEySOn LImA DE ALmEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/03/1995, atendente, natural de Santo André - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Juracy Oliveira de Almeida e de Maria Lucivania Lima de Almeida; 
A pretendente: mARIA DAnIELE DA SILVA SOuSA, brasileira, solteira, nascida 
aos 15/07/1996, de serviços domésticos, natural de Urbano Santos - MA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Raimundo Alves de Sousa e de Maria da 
Paz da Silva Sousa.

O pretendente: mARCOS AnTOnIO CAVALCAnTE DE quEIROz, brasileiro, divorcia-
do, nascido aos 01/05/1964, motorista, natural de Vitória de Santo Antão - PE, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Milton Cavalcante de Queiroz e de Analia 
Francisca de Queiroz; A pretendente: ESTER FERRAz, brasileira, solteira, nascida aos 
06/09/1977, agente de saúde, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Valdivino Ferraz e de Maria Perciliana Ferraz.

O pretendente: LúCIO BRASSAROTO, brasileiro, divorciado, nascido aos 04/10/1965, 
aposentado, natural de Ivaiporã - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Paulino Brassaroto e de Margarida Anacleto Brassaroto; A pretendente: mIChELLE 
kELLER AnSELmO, brasileira, solteira, nascida aos 08/10/1986, radiologista, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Roberto Anselmo 
e de Neusa Maria Fortunato Anselmo.

O pretendente: RICARDO PEREIRA kLEIn, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/04/1986, 
almoxarife, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de José Klein e de Benedicta Pereira Klein; A pretendente: mARIA IzABEL DE SOuSA 
SAnTAnA, brasileira, divorciada, nascida aos 21/09/1986, do lar, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de José Santos de Santana e de 
Maria da Gloria de Sousa Santana.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

O pretendente: JOSé mARCO SOuzA PEREIRA, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: de Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 15/04/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Lima Pereira e de 
Iracina dos Santos Souza Pereira. A pretendente: REGInA mARIA FERREIRA DA 
SILVA, profissão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: em João Alfredo, PE, 
data-nascimento: 29/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Evaristo da Silva e de Maria Luzia Ferreira da Silva.

O pretendente: EDSOn GABRIEL FERREIRA DE SOuzA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 19/09/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson de Souza e de Rose-
mary Ferreira. A pretendente: mARIA CAROLInE DA SILVA SAnTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Campo Alegre, AL, data-nascimento: 07/06/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos André dos Santos 
e de Simone Maria da Silva Santos.

O pretendente: LuCAS SOuSA BERGAmIm, profissão: engenheiro mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/04/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Antonio Moura 
Bergamim e de Solange de Sousa Bergamim. A pretendente: JEICE PEREIRA nAnI 
mEnEGATTI DOS SAnTOS, profissão: maquiadora, estado civil: solteira, natura-
lidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 11/08/1993, residente e domiciliada 
em Caieiras, SP, filha de Roberto Lopes dos Santos e de Alessandra Pereira Nani 
Menegatti dos Santos.

O pretendente: GEOVAnI RAmOS DE LImA, profissão: assistente fiscal, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Pirituba, SP, data-nascimento: 27/09/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Hostelino de Lima e de Ivonei-
de Araújo Ramos. A pretendente: ELOInE BARBOSA ChAGAS, profissão: promotora 
de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: em Carapicuíba, SP, data-nascimento: 
19/01/2000, residente e domiciliada neste Distrito São Paulo, SP, filha de Aecio Limas 
Chagas e de Eliane Santos Barbosa Chagas.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Com o avanço da tecnologia, o 
INPI (Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial) faz 

o julgamento de processos, prin-
cipalmente de marcas, de forma 
mais ágil e objetiva. Contudo, nos 
últimos anos, empresas potencia-
lizaram anúncios com a promessa 
do registro de marca totalmente 
online. 

No golpe, ao acessar as páginas, o 
atendimento é realizado e o even-
tual cliente é induzido a efetuar o 
pagamento do pedido de registro 
de marca, via cartão de crédito, 
sem sequer haver sido executada 
uma consulta prévia. Além disso, 
sempre há garantia de rapidez. À 
primeira vista, a proposta de agili-
dade, facilidade, pagamento rápi-
do, garantia e preço baixo parece 
ser o caminho certo. Entretanto, 

A solicitação do registro 
de marca deve ser realizada com 

profissionais preparados.
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Promessas de garantia do registro 
de marca trazem riscos

Com o advento da internet, a execução de diversos serviços foi facilitada. Para o registro de marcas não foi diferente

esse modelo apresenta danos ao 
consumidor. 

Segundo o diretor regional 
da Vilage Marcas e Patentes, 
Eduardo Panzani, a solicitação 
do registro de marca deve ser 
realizada com profissionais pre-
parados, em um processo que 
envolve diversas etapas. Por isso, 
o melhor caminho é contar com 
uma empresa de confiança. “A 
marca é o elo entre o negócio e 
o cliente. É a partir dela que as 
pessoas conseguem identificar o 
empreendimento. 

Conseguir registrar a marca, 
obtendo a exclusividade de seu 
uso sobre os produtos ou serviços 
é, sem dúvida, a melhor forma de 
proteger a empresa e, claro, de 
impedir que a imagem dela seja 
manchada com o uso indevido da 

confie de empresas que garan-
tem a validação do registro de 
marca mesmo sem realizar uma 
pesquisa prévia. Além disso, 
também são indícios de golpe 
a promessa de um processo 
realizado 100% online e com 
preços inferiores ao mercado. 

Um profissional experiente fará 
uma busca de anterioridade na 
base de marcas do INPI e saberá 
usar variações, prefixos e procedi-
mentos específicos para não deixar 
nenhuma dúvida se a marca da em-
presa está liberada para registro ou 
se já foi registrada anteriormente.

Para Panzani, todo cuidado é 
pouco, já que, caso o pedido não 
seja aprovado, o processo para 
registrar a marca precisa começar 
novamente da etapa inicial. Assim, 
aumenta o tempo e as despesas 

com o pedido de registro junto 
ao INPI. “Se existir uma marca 
semelhante, é necessário apurar 
se ela está registrada na classe de 
serviço ou produto que você exerce 
sua atividade e que deseja realizar 
a proteção”. 

Portanto, requerer o registro de 
uma marca envolve muitas fases, 
que, hoje, demoram em média seis 
meses entre o pedido de registro e 
o parecer do INPI. Mas se o registro 
for requerido de forma errada, este 
processo pode se estender por 
anos. O diretor regional da Vilage 
destaca, ainda, a importância da 
empresa contratada para realizar 
o pedido de registro estar atenta 
às especificações e às normas téc-
nicas que acompanham o registro. 
- Fonte e mais informações: (www.
vilage.com.br).

sua identidade. Além disso, impe-
de que você fique desamparado 
judicialmente quando houver uma 
situação de cópia ilegal do seu 
produto, serviço ou nome”, afirma 
Panzani.
	 •	Quais cuidados tomar? - Des-
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