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Em momentos de crise como o que vivemos atualmente, a grande 
pergunta gerada no mundo dos negócios é: como adaptar um serviço 
ou produto - o core business da empresa - ao novo cenário e continuar 
relevante para o público? Essa questão se aplica até mesmo a modelos 
de negócios que nasceram digitais ou que têm sua demanda potencia-
lizada durante cenários atípicos, como setores de saúde, alimentício, 
serviços essenciais, entre outros. Ainda nesses casos, pode ser preciso 
fazer uma adaptação para não criar um gargalo.   

Como adaptar o seu negócio em 
momentos de crise

Mesmo que ainda não haja uma certeza de quando haverá o 
início de uma vacinação em massa por aqui, agora as pessoas já 
conseguem vislumbrar uma luz no fim do túnel, mas, é importante 
reforçar que o Coronavírus segue infectando milhares de pessoas 
por dia e tirando centenas de vidas Brasil afora. Não podemos, 
portanto, agir como se a doença não fosse mais uma ameaça, pois, 
o considerável aumento do número de casos no país e o surgimen-
to de uma segunda onda de contágio na Europa nos comprovam 
justamente o contrário.   

Cinco mudanças trazidas pelo Coronavírus 
que devem sobreviver à pandemia

Para que o conceito de inovação seja refletido na prática e nas 
próprias operações das equipes, algumas medidas devem pautar a 
linha estratégica das empresas. Inovar é uma das principais palavras 
no ambiente corporativo. Com o passar dos anos e o advento da 
transformação digital, as empresas que deixam a inovação de lado 
automaticamente saem em desvantagem no mercado.   

Quais são os pilares de uma jornada de 
inovação empresarial?

Foto de Martin Damboldt no Pexels

Negócios em Pauta

Embalagem Hidrodispersível 
A Votorantim Cimentos e a Klabin lançam a embalagem 

hidrodispersível para o Cimento Votoran Obras Especiais. 
A embalagem foi desenvolvida em conjunto pelas duas 
empresas e o produto estará disponível em um projeto-
-piloto, inicialmente na região atendida pela fábrica de 
cimento localizada em Rio Branco do Sul/PR. A embalagem 
é feita com papel 100% dispersível, que pode ser integra-
do ao processo no momento da preparação do concreto, 
agilizando a produção com o uso direto na betoneira de 
eixo horizontal. Basta colocar o saco fechado na betoneira, 
acrescentar areia, brita, água e misturar até que a emba-
lagem se disperse e se integre ao produto final, mantendo 
a qualidade do concreto. Outras informações em: (www.
votorantimcimentos.com.br) e (www.klabin.com.br).    
Leia a coluna completa na página 3

Foto: klabin.com/reprodução

News@TI

Empreendedorismo em TI é oportunidade 
de negócio durante a pandemia

@Paulo Monteiro era representante comercial de uma empresa 
de tecnologia quando a pandemia o fez ver uma oportunidade 

de empreender e mudar de vida: ter o seu próprio negócio. Com 
experiência também em implantação e treinamento de sistemas, 
o empresário que já estava no ramo, percebeu um mercado pro-
missor com muitas pessoas que estavam abrindo MEIs e pequenas 
empresas. E elas precisavam organizar e gerenciar a nova estrutura, 
como também emitir notas fiscais. Foi a oportunidade de colocar 
em prática uma ideia que conheceu em 2019 durante uma feira 
de tecnologia: abrir uma franquia da Revenda Software. O modelo 
inovador oferta uma franquia de tecnologia inclusive para peque-
nos empreendedores (www.revendasoftware.com.br).   Leia 
a coluna  completa na página 2

Freepik

O isolamento social causado pela 
pandemia do Coronavírus impactou 
todas as áreas da vida mundialmente, e 
com o trabalho não seria diferente.

Ninguém estava preparado para lidar com 
essa nova realidade, mas as organizações 

precisaram se adaptar e alterar os hábitos 
internos para sobreviver à crise. 

Dentre as principais mudanças, a mais ne-
cessária foi a busca  dos líderes por estratégias 
para  manter  a equipe engajada e o desempenho 
das atividades. Para o especialista em liderança 
e doutor pela Harvard Business School, Ram 
Charan, quem deseja ser um bom líder precisa 
dedicar 40% do seu tempo ao seu time.

Algumas empresas tiveram que aprender 
métodos para melhorar essa relação durante o 
dia a dia mesmo com uma tela os separando. 
De acordo com Pedro Reis, sócio-fundador da 
VIK, startup que leva para as empresas um 
programa de promoção de saúde totalmente 
inovador, com foco em engajar e mudar o 
comportamento das pessoas, as companhias 
começaram a implementar medidas pensando 
no bem-estar do seu colaborador. 

“Implementar formas de levar a saúde para a ro-
tina das pessoas não é fácil, mas quando realizadas 
com maestria, geram muito resultado e impactam 
diretamente na presença e engajamento das pes-
soas no dia a dia. Quando elas estão 100%, ficam 
mais ágeis para enfrentar os desafios do mercado 
de trabalho e ajudam as empresas a se reerguer. 
Além disso, saber que o líder se preocupa faz com 
que os colaboradores fiquem mais produtivos e 
tragam mais resultados”, explica.

Já para André Franco, CEO do Dialog.ci, 
supperap de comunicação interna e RH para 
empresas que funciona como um hub para o 
colaborador, um dos principais segredos para 
fortalecer a relação entre os dois lados é dar 
valor à opinião de seus colaboradores. “Quando 
você escuta os colaboradores, cria-se um espaço 
de troca em que eles vão se sentir confortáveis 
em compartilhar e se envolver. 

Eles têm uma importância enorme pelo fato de 
estarem conectados, envolvidos e terem muito 
o que falar sobre a empresa. Realizam tarefas 
do dia a dia e respiram o ambiente corporativo. 

Saiba como as grandes empresas 
incentivam os colaboradores em 2021

Então, não há nada melhor do que dar voz para 
que ajudem nas tomadas de decisão da empresa. 
Para ouvir os colaboradores é necessário ter 
uma comunicação acessível”, defende.

Pensando nisso, os especialistas comentam 
os principais pontos que foram usados pelas 
empresas como forma de incentivar o seu 
colaborador. Confira:

1 - Alinhamento de propósito entre marca 
e colaborador: para engajar um colaborador 
um dos pontos mais importantes é fazer com 
que ele se sinta parte da empresa, alinhando 
o propósito e cultura da empresa com os seus 
valores profissionais e pessoais. 

“Além de proporcionar a interação e saúde 
para os membros da equipe, esse alinhamento 
ajuda na disciplina com as atividades, auto-
estima e produtividade. Ter colaboradores 
alinhados com a empresa evita grande parte 
das dificuldades enfrentadas pelas organizações 
referentes às pessoas e se tornou ainda mais 
determinante em meio a instabilidade que a 
pandemia da Covid-19 causa”, entende Reis.

2 - Construção de marca junto aos 
colaboradores: para que a empresa consiga 
conquistar resultados com seus clientes, é im-
portante que exista uma construção de marca 
bem pensada dentro da organização. “Quanto 
mais engajado, capacitado e alinhado com a 
corporação o profissional estiver, mais ele 
vai se sentir apto a crescer em um ambiente 
saudável e conquistar clientes fiéis - ou até 

mesmo trazer inovações que otimizem ainda 
mais o trabalho. 

Além disso, é importante entender que a 
maneira como a empresa decide tratar o seu 
colaborador também pode impactar direta-
mente na construção da marca, criando até 
mesmo uma visão positiva ou negativa com os 
seus clientes”, explica Franco.

3 - Cuidados com a saúde dos colabora-
dores: a saúde é uma das partes mais essenciais 
quando se trata da relação entre empresa e co-
laborador. Principalmente durante a pandemia, 
é um ponto que deve ser cuidado diariamente. 
“Cada vez mais as empresas enxergam que as 
pessoas que cuidam da sua saúde física e mental, 
têm melhor autoestima, estão mais dispostas 
ao trabalho, a novos desafios. 

Quando uma pessoa muda um hábito de 
saúde, ela se sente mais empoderada. Sabemos 
que nenhuma mudança é fácil. Para isso, é 
importante usar a atividade física, que é o que 
chamamos de hábito âncora,  como forma de 
auxiliar as pessoas a terem os estímulos certos, 
para conseguir realizar as mudanças de hábitos 
necessárias. A verdade é que, para a empresa 
ter sucesso em longo prazo é preciso investir 
em quem faz a coisa acontecer”, acredita o 
sócio-fundador da VIK, Pedro Reis.

4 - Adoção da transformação digital: o 
período de quarentena e a mudança do modelo 
de trabalho para o home office representaram 
uma passagem forçada para o digital. “Empresas 
que já estavam preparadas para essa transfor-
mação se saíram melhor e outras precisaram 
se adaptar rapidamente. Do ponto de vista 
estratégico, todas as soluções inovadoras tec-
nológicas, como por exemplo o Zoom e outras 
ferramentas online, foram responsáveis por 
manter muitos negócios funcionando. 

Com as restrições de deslocamento e mobilidade, 
o RH e a comunicação interna precisaram se mo-
dernizar para atingir todos os colaboradores fora do 
espaço físico. Dentro dessa realidade, o modelo de 
trabalho remoto e a maior flexibilidade e liberdade 
que ele traz, faz com que os colaboradores se sin-
tam mais produtivos e alcancem mais resultados”, 
conclui André Franco, CEO do Dialog.ci.

Fonte e outras informações, acesse: 
(www.desafiovik.com.br) e (www.dialog.ci).

A Inovação 
não violenta

Fernanda Dutra

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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SEguRANçA é IMPORTANTE

A CAbOTAgEM é A 
OPçãO MAIS SEguRA 
PARA TRANSPORTAR 

QuALQuER CARgA
    Leia na página 6

Vacina italiana 
O presidente da Agência Italiana de 

Medicamentos (Aifa), Giorgio Palù, 
informou que a vacina anti-Covid de-
senvolvida pelo laboratório ReiThera, 
que tem sede em Roma, deverá está 
disponível em setembro. A vacina Grad-
-CoV2 vem sendo desenvolvida na Itália 
há cerca de um ano e apresentou bons 
resultados na primeira fase de testes em 
humanos, se mostrando segura ao orga-
nismo. Atualmente, o imunizante está na 
terceira etapa de testes, que verificam 
a eficácia dele para a proteção contra o 
Coronavírus Sars-CoV-2 (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/seguranca-e-importante-a-cabotagem-e-a-opcao-mais-segura-para-transportar-qualquer-carga/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-28-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-28-01-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/a-inovacao-nao-violenta/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-adaptar-o-seu-negocio-em-momentos-de-crise/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-mudancas-trazidas-pelo-coronavirus-que-devem-sobreviver-a-pandemia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/quais-sao-os-pilares-de-uma-jornada-de-inovacao-empresarial/


Segundo pesquisa, cerca de 61% dos 
consumidores afirmam que ser bem aten-
dido é mais importante do que o preço 
ou a qualidade dos produtos. Esse dado 
comprova como o foco no cliente é essen-
cial para o desempenho e crescimento do 
negócio. Apesar desse fator, na teoria, estar 
presente na grande maioria das empresas, 
ainda é pouco colocado em prática por elas. 
Por outro lado, as empresas que apostam 
no atendimento como uma das principais 
estratégias estão ganhando espaço no 
mercado e atraindo novos públicos. Com 
a digitalização, a comunicação e avaliações 
positivas ou negativas se tornaram ainda 
mais fortes e presentes para seu negócio. 
Com o risco da empresa ter sua reputação 
prejudicada como um todo, oferecer um 
atendimento bom, humano e segmentado 
é de extrema importância.

Tendo o atendimento ao cliente com 
um dos principais pilares estratégicos, a 
KingHost, empresa de soluções digitais, 
apresenta aprendizados e orientações 
para ajudar sua empresa a ter mais atenção 
e zelo ao se tratar dos clientes.

Um dos pontos mais importantes que 
devem ser considerados é em relação a 
como oferecer a melhor experiência du-
rante o atendimento aos clientes. Cada 
cliente tem expectativas diferentes e 
únicas, contudo uma específica é comum 
a todos: a de querer ser encarado como 
importante e exclusivo.

Foco no cliente: como as empresas podem se preparar 
para buscar por excelência nessa jornada

porque imprevistos não têm hora 
marcada para acontecer. Precisamos 
oferecer essa disponibilidade 24h por 
dia para quando precisarem do nosso 
suporte", completa. Quanto mais você 
focar na resolução da necessidade dele, 
de forma simples e acessível, você terá 
mais chances de atrair novos usuários, 
já que estará conseguindo se comunicar 
com ainda mais pessoas.

Além dessas questões, muitas em-
presas deixam de oferecer uma escuta 
ativa. Todas as pessoas gostam de falar, 
demonstrar opiniões, críticas e elogios, e 
por que não fazer isso para seus clientes? 
Escuta ativa além da união das outras 
coisas ditas, como simplicidade e dispo-
nibilidade. As empresas precisam efeti-
vamente ouvir quando eles entram em 
contato, além de ser uma oportunidade 
para rever os processos, os produtos e 
a comunicação.

"Vejo que muitas vezes separam empre-
sas, mercados, consumidores e esquecem 
que todos esses segmentos são formados 
por pessoas e que existem relações entre 
esses grupos. Como consequência, aca-
bam em interações muitas vezes frias e 
distantes. Felizmente a sociedade tem 
cada vez mais caminhando para relações 
mais humanizadas, aumentando nossas 
conexões e focando em um pensamen-
to mais positivo e humano", conclui a 
executiva.

"A pior coisa para um consumidor é quan-
do ele entra em contato e a empresa o trata 
apenas como mais um número, não o escuta 
e nem se atenta às suas necessidades. Ou 
ainda, quando o atendente acaba passan-
do respostas automáticas, padrão e não 
respeita a particularidade nem demonstra 
empatia", conta Priscila Karolczak, gerente 
de atendimento da KingHost. Sempre vale 
reforçar que ainda que a empresa não possa, 
naquele momento, fornecer o que ele está 
solicitando no momento do atendimento, é 
muito importante avaliar e oferecer, dentro 
das possibilidades disponíveis, aquela que 
mais se aproxime com o que necessita. 
"A dica é: utilizar o lado analítico para se 
conectar empaticamente com o cliente", 
explica Karolczak.

A empresa deve apresentar o seu diferen-
cial, os motivos pelos quais ela é escolhida e 
não a concorrência, e o principal diferencial 
é a simplicidade. Com a digitalização acele-
rada que tivemos nos últimos tempos, mui-
tas pessoas passaram a lidar com o digital. 
Por isso é importante focar na simplicidade 
para passar a mensagem e auxiliar essas 
pessoas, tendo uma comunicação acessível, 
seja com palavras, na interface do produto, 
na tela de orientações, ou em mostrar o es-
sencial para atender a necessidade daquele 
caso específico.

Outro ponto importante é o suporte. 
"Disponibilidade é algo extremamente 
essencial quando falamos em suporte, 
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Inteligência artificial ajuda a 
proteger elefantes

A inteligência artificial e os satélites têm sido cada vez mais utilizados para monitorar crises climáticas e 
ambientais. Agora, pesquisadores decidiram utilizar essas tecnologias para mapear elefantes, num esforço para 
proteção de populações ameaçadas.

OpiniãO
Falta de segurança de 

dados pode causar danos 
financeiros e judiciais 

Uma nova tempestade 
se aproxima para as 
empresas ao lidar com 
ataques cibernéticos.

E, com ela, mudanças 
na perspectiva de 
como agir diante dos 

cuidados e consequências 
de um vazamento de in-
formações. Recentemente, 
uma pesquisa mundial feita 
pela Allianz Global Corpora-
te & Specialty revelou que 
dos 59 executivos entre-
vistados, 47% afirmam que 
ameaças cibernéticas são 
a principal preocupação 
atualmente, ultrapassando 
os 29% que veem a pan-
demia como o maior risco 
deste ano. 

Os danos dos ciberataques 
ainda são inimagináveis aos 
olhos de muitos empresá-
rios que poderão enfrentar 
uma grande batalha com 
ações judiciais, além de 
imensuráveis perdas como 
queda nas ações, reputação 
e credibilidade dos negócios 
e um grande prejuízo finan-
ceiro, muitas vezes, tendo 
que arcar com o valor da 
extorsão estabelecido pelos 
hackers. Afinal, um ataque 
bem desenvolvido estuda a 
empresa, a capacidade de 
pagamento quanto às ex-
torsões, os recursos, fluxo 
financeiro e ativos. 

Os criminosos ameaçam 
as empresas que não pagam 
suas extorsões, como uma 
forma de instigar o medo nos 
empresários e suas conse-
quências para os próximos 
ataques. Quanto mais danos 
eles causam, maior será o 
valor da extorsão. Para o 
cibercriminoso profissional, 
mesmo sendo algo ilegal 
e ele estando ciente de 
tamanho crime, isso é uma 
perspectiva de negócio. 

Por outro lado, profis-
sionais jurídicos não têm 
somente auxiliado as em-
presas a compreenderem 
e se adequarem à LGPD, 
que já está em vigor, mas 
começará a aplicar multas 
no segundo semestre. Eles 
também estão na linha de 
frente atendendo às víti-
mas que possuem o direito 
de serem ressarcidas ao 
terem seus dados expos-
tos, entrando com ações 
judiciais coletivas contra as 
corporações. 

Exemplo de um desses ca-
sos é o da companhia aérea 
British Airways, que estava 
processando uma quantida-
de significativa de informa-
ções pessoais sem medidas 
de segurança adequadas à 
lei, resultando num ataque 
com a violação de dados de 
mais de 400 mil passageiros 
e uma multa de 183 milhões 
de libras esterlinas (US$ 237 
milhões). 

Desse total de vítimas, 
advogados estão estudando 
pedir uma indenização para 
16 mil pessoas no valor de 
2,2 mil libras cada, totali-
zando mais de 35 milhões 
de libras - caso fácil a ser 
vencido porque o vaza-
mento já foi comprovado e 

a empresa penalizada pelo 
comportamento. 

Isso mostra que a nova 
modalidade dos cibercrimi-
nosos, já há algum tempo, 
é publicar as informações 
extraídas. Assim, a compa-
nhia tem um impasse. Se 
não ceder às chantagens ou 
extorsões, tem seus dados 
publicados e pode ter que 
arcar com a indenização 
das vítimas, com valores 
exorbitantes. Obviamente, 
além das multas que os 
governos aplicam por não 
fornecerem uma proteção 
mais adequada e eficaz. 

O que quero ressaltar é 
que os prejuízos chegam por 
vários caminhos e não estão 
sendo vistos - o que é uma 
lástima porque as empresas 
não entendem que o uso ou 
tratamento adequado dos 
dados é o que vai ajudar no 
crescimento do negócio. 
Infelizmente, o Brasil tam-
bém possui uma estrutura 
deficitária de profissionais 
preparados para enfrentar 
essa situação da noite para 
o dia. 

Há muito a se pensar e 
antes de se programar para 
pagar uma extorsão ou recu-
sar e enfrentar os riscos de 
ações judiciais em conjun-
to, multas e outras perdas 
financeiras. Estamos vendo 
somente a "ponta do ice-
berg" porque os estudos dos 
advogados serão divididos 
entre aqueles que defendem 
as empresas e aqueles que 
defendem as vítimas como 
um grupo. É preciso agir 
imediatamente sem esperar 
até agosto, quando iniciará 
a aplicação das multas da 
LGPD, para ter uma mu-
dança de comportamento 
sobre o assunto. 

Encurtar a distância e 
diminuir a comunicação 
entre diretor de informa-
ções (CIO), diretor de 
tecnologia (CTO) e diretor 
de segurança da informa-
ção (CISO) com o CEO 
é o primeiro passo. Sob 
nenhum pretexto se deve 
ter medo ou fingir que não 
há riscos. É preciso estar 
preparado, protegendo, da 
melhor maneira possível, as 
"joias da coroa" ou as partes 
mais sensíveis do negócio e 
da estrutura, fortalecendo 
as defesas com base nas 
vulnerabilidades e riscos de 
cada entidade. 

Lembre-se, se os dados 
ou processos da empresa 
forem digitalizados, ela já 
está no jogo. Os ciberata-
ques a companhias brasi-
leiras aumentaram de forma 
exorbitante nos últimos seis 
meses. Por isso, elas não 
devem, de maneira algu-
ma, negligenciar os riscos 
que correm. A prevenção 
e o preparo podem, em um 
primeiro momento, parecer 
caras, mas a reparação dos 
danos pode ser incalculável. 

A mudança e o avanço 
tecnológico são inevitáveis, 
crescer é opcional. 

(*) - É especialista em defesa 
cibernética corporativa, militar, 

aeroespacial e CEO da Citadel Brasil. 

Augusto Schmoisman (*)

Pexels

Outra vantagem é o fato de que a téc-
nica não requer a presença de humanos 
no solo. Assim, além de garantir a segu-
rança de profissionais, os animais não 
são perturbados durante a coleta dos 
dados. Em relação à logística, também as 
coisas ficam mais fáceis, considerando 
que muitas áreas são inacessíveis ou 
requerem autorizações para ingresso.

Os pesquisadores já falam em usar 
essas tecnologias para impedir a caça 
ilegal. Outros grupos conservacionistas 
também já demonstraram interesse em 
utilizá-las – é mais uma aplicação de 
inteligência artificial em causas nobres.

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências 
pela Universidade de São Paulo, é professor 

da Faculdade de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

cia dos esforços de conservação para 
proteger espécies ameaçadas, como é 
o caso dos elefantes africanos.

O método mais utilizado atualmente 
para realizar essas contagens usa obser-
vações a partir de aviões, o que envolve 
altos custos e desafios de logística, além 
de erros gerados por baixa visibilidade. 
Assim, falhas na contagem podem levar 
à tomada de decisões equivocadas.

Já os satélites da Maxar, conseguem 
coletar imagens que cobrem até cinco 
mil quilômetros quadrados em uma 
única passagem e em apenas alguns 
minutos. Isso elimina o risco de con-
tagens duplicadas, além de possibilitar 
que novas imagens sejam coletadas em 
um curto intervalo de tempo.

Vivaldo José Breternitz (*)

Um estudo foi conduzido por cien-
tistas das universidades de Bath 
e Oxford, ambas no Reino Unido, 

visando contar elefantes africanos uti-
lizando   imagens obtidas pelo satélite 
WorldView-3, da empresa americana 
Maxar Technologies.

A contagem dos animais foi feita com 
o uso de deep learning, uma técnica 
de inteligência artificial, que analisou 
imagens capturadas pelo satélite, 
permitindo que os resultados fossem 
obtidos em apenas algumas horas, ao 
invés de meses, o tempo que seria gasto 
caso humanos contassem manualmente 
os animais. Para treinar os algoritmos 
utilizados, os pesquisadores alimen-
taram uma rede neural convolucional 
(convolutional neural network -    CNN)  
com um conjunto de dados de mais de 
mil elefantes sul-africanos.

Para testar a eficiência da tecnolo-
gia, os resultados foram comparados 
com amostras de análises feitas por 
humanos, concluindo-se que a preci-
são da CNN em áreas heterogêneas 
foi de 0.78, enquanto que a detecção 
humana foi de 0.77. No caso das áreas 
homogêneas, o CNN marcou 0.73, e 
os humanos, 0.80. Ou seja, a precisão 
do sistema foi muito semelhante à 
capacidade humana.

Os pesquisadores explicam que existe 
uma série de benefícios no uso dessas 
tecnologias, ressaltando-se a importân-
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ADP lança novo portal

@A ADP, líder global em soluções de gerenciamento de folha de 
pagamento, acaba de lançar seu novo portal que, além de trazer 

uma navegação mais clara e intuitiva, permite que os visitantes tenham 
acesso, em poucos cliques, a todas as soluções da companhia. O portal 
torna, também, mais simples a consulta às pesquisas e estudos que são 
elaborados, periodicamente, pela ADP Research Institute. “O novo portal 
possui um alinhamento global, permitindo que as empresas tenham acesso 
ao mesmo padrão de disposição das informações, independentemente 
do país do qual está acessando”, explica Stuart Edwards, senior director 
global Digital & Demand Marketing da ADP. “Somos uma empresa que 
está presente em mais de 140 países, por isso, com o novo portal, o nosso 
objetivo é assegurar que todas as empresas encontrem as informações 
que precisam, de forma rápida e prática, não importando o local onde 
estejam”, complementa (https://www.adp.com.br).

Franquias Ceofood e Ceopag anunciam 
fusão para ampliar as soluções

@As redes de franquias Ceofood, aplicativo de delivery de tudo, e 
Ceopag, fintech de meios eletrônicos de pagamentos inteligentes, 

passam a ser uma única operação em 2021. As marcas foram fundadas 
pelo empreendedor Kawel Lotti, que conta que a novidade também 
incorpora o seu mais novo produto, o banco digital CeopagBank. 
"Após uma ampla avaliação do cenário brasileiro que cresceu muito 
em 2020, mesmo diante de uma pandemia, e com grandes expec-
tativas de crescimento ainda maior para os três segmentos em que 
atuamos: delivery, meios de pagamentos e banco digital, decidimos 
unificar as empresas, investir em tecnologia, novas contratações 
para equipe, aumentar nossa capilaridade, e Governança Corporativa 
para que possamos encantar nossos clientes entregando uma solução 
completa", revelou.
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nabilidade, Compliance, Governança corporativa e ética, totalmente 
gratuita, na plataforma Zoom. O professor Sérvulo Mendonça, especia-
lizado em compliance, controles internos e controladoria; fundador e 
atual presidente do Fórum3C e CEO do Grupo Epicus, é o grande nome 
responsável por ministrar a aula, que acontece das 19h às 20h30, na 
sexta, e das 9h às 12h e 14h às 17h, no sábado. Para se inscrever, acesse 
o link: (http://bit.ly/auladegestaocorporativa).  

E - Novos Desenvolvedores
A Hotmart, uma das empresas de maior impacto global no ensino por meio 
da tecnologia e uma das líderes globais no mercado de produtos digitais, 
anunciou a adesão permanente ao trabalho home office. O comunicado 
vale para as sedes em São Paulo e Belo Horizonte, no Brasil, e também 
para os escritórios da Holanda, Espanha, EUA, México, Colômbia e 
França. No novo modelo de trabalho, serão ofertadas 400 vagas para a 
contratação de novos desenvolvedores. A iniciativa surge em momento 
de incertezas causadas pela pandemia, que acelerou a decisão. Todos 
poderão trabalhar de casa e, até o final de 2021, os eventos internos 
da empresa continuarão sendo online. Para os próximos anos, a ideia 
é que os escritórios da companhia estejam abertos e disponíveis, mas 
sem a obrigatoriedade dos colaboradores trabalharem nesses espaços 
todos os dias. Outras informações: (https://www.hotmart.com/pt-BR).

F - Têxtil e de Confecção
Por conta das incertezas provocadas pela pandemia, a Febratex - Feira Brasi-
leira para a Indústria Têxtil e de Confecção, que aconteceria no mês de abril, 
foi adiada para agosto de 2021, no Parque Vila Germânica, Blumenau/SC. É 
a maior feira de máquinas e tecnologias têxteis das Américas. É reconhecida 
como a 3ª maior feira mundial do setor têxtil e estrategicamente esperada 
pelo mercado para exibição de lançamentos da indústria e de confecção. 
O evento ocorre a cada dois anos. Na última edição, em 2018, foram 330 
expositores representando 2,4 mil marcas, em 24 mil m2 de evento. Cerca 
de 50 mil visitantes estiveram presentes durante os quatro dias de feira. Os 
segmentos são matérias prima, tecelagem, acabamento, fiação e confecção, 
além de movimentar toda a indústria de máquinas e equipamentos para o 
setor têxtil do Brasil e das Américas. Saiba mais: (www.febratex.com.br).

G - Jovens Talentos   
O BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina, está 
com inscrições abertas para o programa Próxima Geração, dedicado a 
identificar, contratar e treinar jovens talentos que farão parte da próxima 
geração do time BTG Pactual. Os aprovados terão desenvolvimento e 

A - Mercado Náutico
2021 já se mostra mais um ano promissor para o mercado náutico brasileiro. 
O fabricante de lanchas Triton Yachts, já nos primeiros três meses, deve bater 
o recorde de entregas dos últimos cinco anos. A empresa fechou o ano de 
2020 com saldo positivo dado o incremento de vendas no segundo semestre, 
refletindo no aumento de 40% no faturamento comparado com o anterior. 
Também gerou reflexos na produção e nas entregas para o início de 2021, em 
torno de 50% maior comparado com o mesmo período em 2020 e também 
maior em relação aos últimos quatro anos anteriores. Em relação ao mercado 
de trabalho, a fábrica da Triton Yachts precisou ampliar em 20% o quadro de 
funcionários nos últimos seis meses. Saiba mais em: (www.tritonboats.com.br).

B - Profissionais de TI
A Atos, líder global em transformação digital, abre vagas para profissionais 
de TI em Santa Maria (RS). Os contratados formarão um time para o novo 
centro tecnológico de desenvolvimento e capacitação, criado pela empresa 
em parceria com a Universidade Franciscana. Entre as vagas disponíveis, há 
destaque para posições de Analista Desenvolvedor Java e é interessante que 
o profissional possua vivência anterior com desenvolvimento em Java/J2EE 
e conectividade de banco de dados em Java. Outros requisitos incluem fami-
liaridade com ferramentas de controle de código e capacidade de escrever de 
forma clara API’s e documentação para outros desenvolvedores e analistas. 
O trabalho será, inicialmente, de forma remota. Inscrições abertas no link: 
(https://www.vagas.com.br/vagas/v2139310/analista-desenvolvedor-java). 

C - Cabina Brasileira
Clientes de 24 países na Europa e de outros continentes já podem en-
comendar o Novo Actros F com cabina desenvolvida no Brasil. O novo 
modelo amplia o portfólio da família de pesados da Mercedes-Benz 
Trucks na Europa e oferece aos clientes um caminhão com o DNA do 
Actros no que se refere à eficiência, economia e, é claro, segurança. O 
caminhão começará a ser produzido na Alemanha a partir de abril. A 
utilização do projeto brasileiro pela Daimler Trucks reafirma a importância 
da Mercedes-Benz do Brasil como player global no desenvolvimento de 
caminhões. A produção de uma cabina global inédita para o mercado 
europeu demonstra a competência e experiência da equipe brasileira 
em gerar soluções para todas as demandas do transporte de cargas.

D - Controladoria & Finanças
Amanhã (29) e no sábado (30), a Faculdade BSSP oferecerá uma aula 
do MBA Gestão Corporativa, Controladoria & Finanças, sobre Gover-

acompanhamento constante por parte dos líderes de suas respectivas 
áreas de atuação. Há vagas para diversas áreas do banco, como Boos-
tLAB, BTG Pactual Digital, BTG+ e BTG+ Business, Compliance, Au-
ditoria Interna, Decode, Unidade de Varejo Digital, Eventos, Finanças, 
Fundos, Marketing, Jurídico, Operações, RH, Tecnologia, entre outros. 
Para conhecer mais cada área, acesse (https://www.btgpactual.com) e 
se inscreva. É necessário atender aos seguintes pré-requisitos: formação 
entre janeiro de 2018 a janeiro de 2021, sendo desejável inglês fluente. 

H - Louças Sanitárias
O Grupo Roca reforçou sua presença no país com a aquisição de uma 
fábrica de louças sanitárias na cidade de Caucaia do Alto, no Ceará. Com 
esta operação, que envolveu um investimento de R$ 102 milhões, o Grupo 
familiar de capital espanhol reafirma a sua aposta no Brasil, onde já dispõe 
de outras onze fábricas e 4.170 colaboradores. Com presença comercial em 
170 países, o Grupo Roca afirma que o Brasil é um dos seus mercados mais 
relevantes, sendo líder na produção e comercialização de louças sanitárias. 
Além disso, a unidade industrial está localizada em uma região estratégica 
para o Grupo, próxima ao Porto de Pecém e em uma das áreas de maior 
crescimento econômico nacional. Isso ajudará a empresa a reforçar sua 
posição no Norte/Nordeste por meio de uma maior oferta produtiva e na 
melhoria do nível de serviço ao mercado. Saiba mais em: (www.br.roca.com).

I - Maratona de Conhecimento
Para quem deseja começar 2021 dando um gás nos estudos, sem deixar 
as séries de lado, a Fortics, que é uma empresa especializada em pla-
taformas de atendimento e comunicação omnichannel – redes sociais, 
mensageria e voz –, está oferecendo uma maratona de conhecimento 
por meio de 28 palestras online, gravadas e gratuitas, sobre as principais 
tendências de mercado, atendimento, marketing e vendas. Gravadas 
ao longo de 2020 e ministradas por profissionais de referência em seus 
respectivos setores de atuação, entre alguns dos temas abordados 
estão: transformação digital, o perfil do consumidor 4.0, atendimento 
omnichannel, uso assertivo do LinkedIn, dicas para implantar o Whats 
App em uma estratégia de negócios, a arte de puxar conversa e fazer 
negócios nas redes sociais e outros. Confira em: (https://www.fortics.
com.br/palestras-online-fortics-realizadas/).  

J - Bacias Hidrográficas
O Ministério do Desenvolvimento Regional lançou edital de chamamento 
público para inscrição de projetos de revitalização de bacias hidrográ-
ficas no país. O objetivo é selecionar projetos que contemplem o uso 
sustentável dos recursos naturais e a melhoria da disponibilidade de 
água em quantidade e qualidade para os usos múltiplos. Instituições 
privadas, com ou sem fins lucrativos, interessados em participar têm até 
11 de fevereiro para apresentar suas propostas. Os projetos devem ser 
voltados para as bacias hidrográficas: São Francisco, Parnaíba, Taquari 
e Tocantins-Araguaia. Após análise e seleção por comissão pública, os 
projetos serão divulgados no portal do MDR, visando fazer a conexão 
entre as iniciativas selecionadas e organizações e empresas que desejem 
apoiar essas iniciativas financeiramente.

Benefícios das fusões 
e aquisições e como se 
destacar no mercado

O mercado de Fusões 
e Aquisições no Brasil 
movimenta uma 
grande quantidade 
de capital e 
frequentemente são 
citadas na mídia

Segundo o relatório 
do boletim mensal da 
consultoria Transac-

tional Track Record (TTR), 
o mercado brasileiro teve 
1.309 fusões e aquisições 
até novembro de 2020, com 
foco no setor de tecnologia, 
com 435 transações. 

As fusões são uma técnica 
de reorganização empre-
sarial, caracterizada pela 
união de duas ou mais 
empresas em uma nova, 
com o objetivo de fundir ou 
combinar os negócios, dan-
do lugar a um só e fazendo 
surgir uma outra sociedade, 
que assume as obrigações 
das anteriores. 

Já nas aquisições, ocorre 
a compra de uma empresa 
por outra. Nesse caso, 
significa que uma das cor-
porações permanece, mas 
não significa que a outra 
acabará. Mas então, por 
que as fusões e aquisições 
do ramo tecnológico foram 
tão significativas em 2020? 

Nós tivemos uma grande 
instabilidade econômica e, 
para nos mantermos fortes, 
assim como as empresas 
no geral, foi necessário 
colocar em prática essas op-
ções - citadas acima - para 
continuar as atividades. 
Investir no ramo tecnoló-
gico é - e sempre foi - uma 
ótima opção, visto que é um 
setor que cresceu muito nos 
últimos anos. 

Novas empresas estão 
surgindo, trazendo ideias 
revolucionárias e diversas 
novidades, e a junção delas 
com outras dá mais força 
para o segmento. Para com-
plementar a ideia, abaixo 
listo algumas das principais 
vantagens dessa união: 
	 •	Entrada em novos 

mercados: A aquisi-

ção ou fusão de uma 
empresa pode ajudar o 
comprador a ter acesso 
a novos mercados. Des-
se modo, pode-se obter 
boas margens e alta 
demanda, por exemplo. 

	 •	Expansão mais rá-
pida: Com certeza é 
mais fácil expandir a 
partir dos ativos de uma 
empresa já existente e 
estruturada do que a 
partir de sua própria 
estrutura. 

	 •	Vantagens Fiscais: Há 
a possibilidade de obter 
tributos mais baratos, 
como ICMS, a depen-
der do estado onde se 
localiza a nova empre-
sa adquirida. Chance 
também da empresa 
compradora compensar 
seus lucros acumu-
lados. Isso acontece 
quando a corporação 
que foi comprada, tiver 
prejuízos acumulados. 
Assim, o comprador 
consegue reduzir os 
impostos futuros. 

	 •	Diversificação do 
Risco: A compra de 
empresas de ramo di-
ferente daquela em que 
o empresário já atua 
ajuda a diversificar ris-
cos. Afinal, quando um 
segmento não estiver 
bem, o outro poderá 
estar. 

Vale lembrar que esse 
é um mercado que nunca 
para, então as possibili-
dades de crescimento são 
diversas. Analise seus da-
dos, monitore seu nicho e 
monte estratégias, essa é a 
peça chave e essencial para 
o sucesso. Se necessário, 
conte com agências espe-
cializadas, elas poderão 
cuidar da sua imagem e te 
mostrar caminhos pouco 
vistos, mas que garantem 
destaque. 

(*) - Especialista e digital influencer, 
atua com planejamento estratégico 

para contas on-line e off-line de 
multinacionais, é CEO da AnySecret, 

agência privada de inteligência, 
especializada em direcionamento da 

opinião pública.

Natalia Hamada (*) 

É a quarta queda consecutiva do indicador.

O Índice de Confiança do Comércio, medido pela Funda-
ção Getulio Vargas (FGV), recuou 0,9 ponto de dezembro 
de 2020 para janeiro deste ano e chegou a 90,8 pontos, em 
uma escala de zero a 200. Com o resultado, o indicador 
registrou a quarta queda consecutiva.

A confiança caiu em três dos seis principais segmentos 
do comércio pesquisados pela FGV. A queda foi puxada 
pelo Índice da Situação Atual, que mede a confiança do 
empresário no momento presente e que recuou 3,6 pontos, 
atingindo 90 pontos, o menor nível desde junho de 2020 
(86,1). Já o Índice de Expectativas, que mede a confiança 
no futuro, subiu 2 pontos e chegou a 92,1.

“A piora segue influenciada pela redução no ritmo de 
vendas atual, resultado da cautela dos consumidores. Ape-
sar do avanço das expectativas em relação aos próximos 
meses, a melhora ainda não reflete otimismo, apenas uma 
redução do pessimismo. 

Diante desse cenário, ainda não é possível vislumbrar 

A avaliação é do Comitê de Política Monetária (Copom) 
do Banco Central.

A avaliação é do Comitê 
de Política Monetária 
(Copom) e consta da 

ata da última reunião. “Em 
relação à atividade econô-
mica brasileira, indicadores 
referentes ao final do ano 
passado têm surpreendido 
positivamente, mas não con-
templam os possíveis efeitos 
do recente aumento no nú-
mero de casos da Covid-19. 

A incerteza sobre o ritmo 
de crescimento da economia 
permanece acima da usual, 
sobretudo para o primeiro 
trimestre, concomitante-
mente ao esperado arre-
fecimento dos efeitos dos 
auxílios emergenciais”, diz 
o Copom, reforçando ainda 
que a pouca previsibilidade 
em relação à evolução da 
pandemia e ao necessário 
ajuste dos gastos públicos 
a partir de 2021 aumenta a 
incerteza sobre a continuida-

O clima de festas de Natal e Ano Novo 
no último mês alterou o consumo de hor-
taliças, mas os preços das Ceasas revelam 
que o tomate foi o que apresentou maior 
redução de preços para os consumidores. 
Em Goiânia chegou a cair mais de 20%, 
com preço médio mensal de R$ 2,95/kg, 
enquanto em Fortaleza a queda na cotação 
foi de 18,3%, vendido em média a R$ 2,58/
kg. Os dados são  da Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab).

O motivo do movimento de baixa na hor-
taliça, segundo o estudo, deve-se ao grande 
volume do produto recebido nos mercados, 
onde foi registrado um fluxo de cerca de 10% 
a mais em dezembro. No Ceará, por exemplo, 
a comercialização foi 30% superior ao que foi 
recebido no mês anterior. Somente em São 
Paulo (Ceagesp) e em Recife (Ceasa/PE) 
ocorreu a alta de preços do tomate, ainda 
assim, em pequenos percentuais.  

As frutas, incluindo as que têm mais 

representatividade comercial nas Ceasas 
como laranja, maçã, melancia, banana e 
mamão, obtiveram ganho nas exportações 
no ano passado, remunerando melhor os 
produtores. O volume exportado chegou 
em dezembro com mais de 1 milhão de 
toneladas, cerca de 6% acima do ano an-
terior. Destaque do crescimento do volume 
das exportações são também para limões, 
limas, mangas, conservas e preparações de 
frutas (AI/Conab).
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Pandemia e fim dos auxílios podem 
reverter retomada econômica

Os riscos associados à evolução da pandemia, como os recentes aumentos no número de casos, e a 
esperada queda dos efeitos dos auxílios emergenciais podem levar “a mais gradualismo ou até uma 
reversão temporária da retomada econômica”

elevado de estímulo mone-
tário” e decidiu pela manu-
tenção da Selic em 2% ao 
ano, o menor nível desde o 
início da série histórica do 
BC, em 1986.

Na ata, o Copom ressalta 
que a recente elevação no 
preço de commodities in-
ternacionais e seus reflexos 
sobre os preços de alimentos 
e combustíveis implicam 
elevação das projeções de 
inflação para os próximos 
meses. “Apesar da pressão 
inflacionária mais forte no 
curto prazo, o comitê man-
tém o diagnóstico de que os 
choques atuais são tempo-
rários, ainda que tenham se 
revelado mais persistentes 
do que o esperado. Assim, 
o Copom segue monitorando 
sua evolução com atenção, 
em particular as medidas 
de inflação subjacente”, diz 
o comitê (ABr).

de da retomada da atividade 
econômica.

De acordo com o comitê, 
no cenário internacional, 
o aumento do número de 
casos e o aparecimento de 
novas cepas do vírus têm 
revertido os ganhos na mo-
bilidade e deverão afetar a 
atividade econômica no cur-

to prazo. “No entanto, novos 
estímulos fiscais em alguns 
países desenvolvidos, devem 
promover uma recuperação 
sólida da atividade no médio 
prazo”, avaliou o comitê. As-
sim, diante desses cenários, 
o Copom julgou apropriado 
manter, neste momento, “o 
grau extraordinariamente 

Confiança do comércio recua 0,9 ponto em janeiro

uma retomada consistente do setor nos próximos meses, 
que depende da recuperação do mercado de trabalho e 
da confiança do consumidor”, disse o pesquisador da FGV 
Rodolpho Tobler (ABr).

Tomates mais baratos e aumento da exportação de frutas



Qual a responsabilidade 
criminal da empresa em 
acidentes de trabalho? 

O Brasil, 
infelizmente, é um 
dos países recordistas 
em acidentes de 
trabalho

Esse número elevado, 
além de destruir 
vidas, acaba por so-

brecarregar o sistema pre-
videnciário do país.  Apesar 
da triste situação, por se 
tratar de vidas humanas, o 
Brasil tem um sistema de 
proteção ao trabalhador 
bem rígido. Existem, na 
maioria das empresas, os 
técnicos de segurança do 
trabalho, os engenheiros 
de segurança, profissionais 
aptos a avaliar os riscos de 
cada função e indicar os 
equipamentos de proteção 
adequados.

A ideia do presente artigo 
foi em razão da triste notícia 
da morte de um empre-
gado em uma fábrica de 
trituração de artefatos de 
cimento. Não se analisará 
a questão laboral, mas sim, 
se existe a possibilidade de 
responsabilização criminal 
da empresa e dos seus di-
rigentes. A  legislação bra-
sileira não prevê a punição 
criminal da pessoa jurídica 
para casos de crimes vincu-
lados ao trabalho. 

Existem punições às 
empresas quando se veri-
ficam crimes ambientais 
e do consumidor, como o 
caso de Brumadinho, por 
exemplo. Desse modo, o 
ressarcimento contra a 
empresa será de natureza 
cível e trabalhista. Na es-
fera criminal, entretanto, 
é possível investigar um 
pouco mais o fato e criar 
hipóteses de responsa-
bilização. No caso que 
impulsionou esse artigo, 
como ocorreu uma morte, 
a Delegacia de Homicídios 
será acionada e um in-
quérito para investigar as 
causas será aberto.  

A autoridade policial 
ouvirá os proprietários da 
empresa, o responsável 
pela gestão, quem analisou 
os riscos da atividade, quais 
as orientações e treina-
mentos realizados com o 
trabalhador, verificará se 
a empresa tem todos os 
alvarás de funcionamento, 
se o empregado acidentado 
está com sua previdência 

em dia e se tem seu perfil 
profissional preenchido 
corretamente, bem como 
sua carteira de trabalho.

Diante destes documen-
tos e depois de ouvir to-
das as pessoas, inclusive 
colegas de trabalho e até 
mesmo peritos do Instituto 
de Criminalística, como da 
Delegacia do Trabalho, co-
cluirá se o fato foi culposo 
ou não. Ou seja, se houve 
negligência, imprudência 
ou imperícia, se foi doloso, 
houve dolo eventual, ou se 
foi realmente um acidente.

Os crimes culposos são 
aqueles cometidos por 
negligência, imprudência 
ou imperícia. No presente 
caso, se verificaria a falta 
de um Equipamento de 
Proteção Individual, de 
um treinamento ou até 
mesmo  imprudência do 
trabalhador.

Já os crimes dolosos, são 
aqueles cometidos com 
intenção. O agente plane-
jou e executou o fato. Por 
exemplo, nesse caso, um 
colega, inimigo do trabalha-
dor, subiu e o empurrou no 
triturador. Não se trata da 
hipótese, a princípio, mas 
a polícia precisa investigar.

Quando se refere ao crime 
cometido por dolo eventual, 
significa dizer que alguém 
assumiu um risco sobre 
algo que não deveria ser 
realizado. Como, a utiliza-
ção de um Equipamento de 
Proteção mais sofisticado, 
um dispositivo de seguran-
ça na máquina. 

A importância de se dis-
tinguir e se investigar sobre 
a forma dos acontecimentos 
fáticos é o rito processual. 
Se o crime for culposo, além 
da pena ser menor, será 
julgado por um juiz togado. 
Se o crime for doloso, será 
julgado pelo Tribunal do 
Júri, cujas consequências 
são imprevisíveis.

Acidentes acontecem, 
mas cabe a todos trabalhar 
para diminuir as estatísti-
cas. Infelizmente, a pena 
aplicada, seja para um cri-
me culposo ou doloso, não 
trará a vida do ente querido 
de volta, mas servirá de 
prevenção para aqueles que 
insistem em desrespeitar as 
normas de segurança.

(*) - É Advogado Especialista 
em Direito Criminal 

(www.marcelocampelo.adv.br).

Marcelo Campelo (*)
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A primeira fase do Open Banking no 
Brasil começa a ser implementada no 
dia 1º de fevereiro. Apontado como 
uma revolução no sistema financei-
ro brasileiro e regulamentado pelo  
Banco Central, o novo mecanismo 
funciona como um “banco aberto”, 
uma espécie de rede de dados, que, 
mediante autorização do usuário, 
poderá compartilhar informações 
e serviços entre instituições finan-
ceiras     .  

O Open Banking trará inúmeros 
benefícios às pessoas. Amplitude nos 
serviços oferecidos pelas instituições 
bancárias, melhoria na experiência 
do usuário, taxas mais competiti-
vas e a possibilidade de escolher 
os produtos de um banco, sem ter 
que abrir contas indesejadas, são só 
algumas mudanças no dia a dia dos  
mais de 175 milhões de brasileiros 
que possuem relacionamento com 
instituições bancárias. 

Há, no entanto, muitas dúvidas em 
torno do assunto. 

Por isso, Thiago Alvarez, fundador 
e CEO do Guiabolso, listou seis itens 
sobre essa novidade para ajudar 
no entendimento das pessoas. “O 
Guiabolso nasceu do Open Banking 
e trabalha há oito anos para isso. Nós 

Entre cada dez brasileiros, sete não estão felizes com o 
rumo que o país está trilhando. A pesquisa What Worries 
the World, realizada pela Ipsos, perguntou a entrevistados 
de 27 nações se eles acham que seus países estão indo na 
direção certa ou errada. No Brasil, 71% dos respondentes 
acham que o país está indo no rumo errado, contra 29% 
no rumo certo. 

Há um ano, em janeiro de 2020, o percentual de brasilei-
ros que achava que o Brasil estava na direção errada era 
consideravelmente menor, de 54%. Considerando a média 
global, 62% dos respondentes no mundo estão insatisfeitos 
com o rumo de suas nações. O número permanece estável 
em relação ao mesmo período do ano passado, quando 
61% se declararam descontentes.

As nações cujos entrevistados estão mais infelizes 
com a direção dada a seus países são Peru (83%), 
África do Sul (78%) e Chile (77%). Por outro lado, 
o grau de descontentamento é mais baixo entre os 
respondentes da Arábia Saudita (14%), Índia (31%) e 
Austrália (39%). Pelo décimo mês consecutivo, a crise 
do novo Coronavírus foi citada como tema que mais 
preocupa em nível global. Metade (50%) das pessoas 
dos 27 países acredita que a pandemia de Covid-19 é 
a questão mais preocupante que sua nação enfrenta 
atualmente.

O segundo assunto que mais preocupa, segundo 37% 
dos entrevistados, é o desemprego. Em terceiro lugar, 
com 29%, vêm a pobreza e a desigualdade social. A cor-

No Brasil, 71% dos respondentes acham que o país está indo no 
rumo errado, contra 29% no rumo certo.

A embalagem deve ser utilizada como marketing de 
diferenciação para aproximar a empresa do cliente.

Devido à conexão 
emocional criada, a 
entrega de produtos 

é um dos momentos mais im-
portantes para a fidelização 
de clientes. 

O investimento em em-
balagem pode ser utilizado 
como marketing de dife-
renciação e aproximar a 
empresa do cliente. De 
acordo com uma pesquisa 
realizada pela MeadWestva-
co Corporation (MWV), 63% 
dos consumidores repetem 
a compra quando a embala-
gem se mostra funcional e 
38% são influenciados pela 
aparência dela. 

Para Thais Lima, RP da 
Printi e proprietária da 
marca de acessórios fe-
mininos Julithá, “por trás 
da aplicação do unboxing, 
há o alcance de inúmeros 
resultados orgânicos. A 
divulgação aumenta, as 
pessoas passam a postar, 
te marcar, recomendar 
nas redes sociais e é dessa 
forma que a loja passa a ser 
reconhecida”. 

Pensando nisso, separa-
mos algumas dicas que po-
dem criar uma experiência 
de unboxing memorável 
para seu negócio. Confira: 
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Como utilizar embalagens 
para promover a sua marca

A experiência de unboxing viralizou no meio digital, mostrando para as marcas que a embalagem 
do produto também é uma importante forma de comunicação, principalmente, no caso de compras 
realizadas pela internet

mais o cliente, inclua 
um brinde da loja. 
Pode ser um adesivo, 
um cupom de desconto 
ou uma amostra de um 
produto que combina 
com o que ele acabou 
de adquirir. O sucesso 
é garantido! Afinal, 
quem não gosta de 
ganhar presente? 

 5) Perfume - Para finali-
zar, escolha uma essên-
cia que combine com a 
loja e borrife antes de 
fechar a embalagem. 
Ao abrir a caixa, o 
cliente sentirá o cheiro 
e se encantará com a 
experiência de abrir a 
embalagem. 

“Existem muitos cami-
nhos para construir uma 
experiência diferenciada e 
bem elaborada de unboxing 
para seus clientes. A ideia 
é escolher itens de forma 
estratégica, que estejam ali-
nhados à sua marca e ao seu 
público-alvo para criar uma 
experiência melhor e mais 
surpreendente”, comenta 
Ellen Pretel, Gerente de 
Marketing da Printi. -  Fonte 
e mais informações: (www.
printi.com.br).

 1) Embalagem perso-
nalizada - O primeiro 
contato do cliente é 
com a embalagem e 
por isso, acaba sendo 
responsável por des-
pertar o interesse e o 
encantamento do con-
sumidor. É um ponto 
decisivo para gerar 
novas compras e até 
mesmo, a conquista de 
novos clientes. 

 2) Fita adesiva colorida 
- Em vez de usar a fita 
adesiva transparente 
para fechar as caixas, 
uma colorida pode dar 
um impacto visual me-

lhor. Principalmente, se 
você combinar com as 
cores da marca. 

 3) Carta de agrade-
cimento - A dica é 
escrever à mão, as-
sinar, usar adesivos, 
carimbo, cores dife-
rentes de caneta e 
outros elementos que 
combinem com a sua 
loja e que destaquem o 
cuidado que você teve 
ao preparar o pedido. 
Essa dica é simples, 
mas traz um resultado 
muito bacana. 

 4) Brindes e amostras 
- Para encantar ainda 

Maioria das pessoas acha que Brasil 
está seguindo a direção errada

rupção política e financeira foi citada por 27% e o acesso 
à saúde, por 24%.

Considerando apenas as respostas do Brasil, 45% se de-
clararam preocupados com a pandemia, 40% com o acesso 
à saúde, 34% com a pobreza e desigualdade social, 33% com 
a corrupção política e financeira e 30% com o desemprego.

A pesquisa online foi realizada com 22.003 entrevistados 
com idade entre 16 e 74 anos de 27 países, entre os dias 18 
de dezembro de 2020 e 08 de janeiro de 2021. A margem 
de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais. Fonte 
e mais informações: (www.ipsos.com/pt-br).

Open Banking: a revolução no sistema financeiro
queremos garantir uma experiência 
incrível para o cliente. Isso faz parte 
da nossa essência”, afirma o execu-
tivo, ressaltando o pioneirismo do 
aplicativo nesse tema. 
 1) Mais facilidade no atendi-

mento ao cliente de outros 
bancos - Hoje os bancos não 
‘enxergam’ o relacionamento 
do cliente com outras institui-
ções financeiras. Com o Open 
Banking, o cliente de outra 
instituição poderá comparti-
lhar diretamente seus dados 
de cadastro, extratos e outras 
informações diretamente com 
outros bancos sem ter a ne-
cessidade de abrir uma conta, 
visitar a agência, ter histórico 
com a instituição. Tudo pode-
rá ser feito online em poucos 
minutos pelo celular. 

 2) Mais oferta de serviços 
condizente com perfil - Trará 
mais inteligência na oferta de 
produtos.  Ele atuará utilizando 
algoritmos e por isso, bancos e 
fintechs conseguirão entender 
melhor o que se aproxima das 
necessidades do consumidor. 
Isso permitirá uma oferta de 
serviços, pois todos poderão 

O Open Banking começa a ser 
implementada na próxima semana: 

dia 1º de fevereiro.
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história com outro banco, parte 
deste histórico se perde e o 
‘pulo do gato’ é esse, pois liberta 
o cliente deste sistema sem que 
ele perca seu histórico”.      

 4) Mais chances de conseguir 
um empréstimo ou finan-
ciamento com juros e taxas 
acessíveis - Alvarez resume 
essa mudança citando um 
exemplo muito comum no dia a 
dia. “Uma vantagem que certa-
mente será sentida rapidamen-
te é que com a implementação 
do Open Banking ao solicitar 
empréstimo ou financiamento 
em uma instituição, o histórico 
do cliente estará disponível e, 
assim, ele poderá barganhar 
melhores taxas ou limites. A 
oferta de produtos também 
fará que todos tentem abarcar 
o cliente oferecendo mais par-
celas, menos juros, descontos 
em antecipação, entre outras 
coisas”, diz. 

 5) Mais segurança em suas 
escolhas e transações - O 
Banco Central está à frente 
da regulação do Open Banking 
no Brasil. Qualquer instituição 

participante precisará seguir à 
risca esta regulação. Em linhas 
gerais, as empresas participan-
tes terão normas e procedi-
mentos para cumprirem e, caso 
desrespeitem algum ponto da 
regulação, o BC poderá apli-
car multas, excluir a empresa 
do sistema e, nos casos mais 
extremos, decretar a falência 
ou liquidação da instituição. 
“Com base nisso, acreditamos 
que o serviço é seguro, pois 
quem estiver ali certamente 
está cumprindo uma série de 
normas que prezam segurança 
e o bem-estar de todos”, finaliza 
o fundador e CEO do Guiabolso.  

 6) Fases e prazos de imple-
mentação - A primeira das 
quatro etapas do processo 
de implementação do Open 
Banking tem início em 1º de 
fevereiro. Já o prazo para a 
última fase – entrada em vigor 
do compartilhamento de dados 
sobre produtos e serviços e 
dados de transações – está 
previsto para 15 de dezem-
bro deste ano. - Fonte e mais 
informações: (www.guiabolso.
com.br). 

oferecê-los em diversas plata-
formas simultaneamente.

 3) O histórico é seu. Você é o 
dono dos seus dados - Não 
possui um modelo específico 
para ser seguido, cada país 
desenvolve o seu, conforme 
sua necessidade. Mas Alvarez 
explica que uma característica 
comum   em todos os países 
que implementaram este me-
canismo é a liberdade. “É muito 
comum ver brasileiros com 
anos de relacionamento com 
seus bancos. E quanto maior o 
tempo de relacionamento com 
a instituição mais informações 



Crescimento 
populacional pós 

pandemia

Há um fenômeno 
apontado ao longo 
da história que 
se manifesta após 
grandes desastres: 
nove meses depois 
registram-se menos 
nascimentos

Isso aconteceu nos sur-
tos de gripe em 1889 
(gripe russa) e em 

1918 (gripe espanhola), na 
região da África Ocidental 
afetada pelo Ebola, em ter-
remotos no Japão e até em 
ondas de calor na França. 
Aumenta o número de 
mortes por uma questão 
específica ocorrem menos 
nascimentos nove meses 
depois. 

Isso se deve aos chama-
dos “sobreviventes cola-
terais”, ou seja, pessoas 
que sofrem interrupções 
em suas vidas devido 
a um desastre. Qual-
quer grande evento de 
mortalidade produz um 
número considerável de 
sobreviventes colaterais. 
Mas depois dessa perda, 
a fertilidade tende a se 
recuperar. A partir de 
cerca de 10 ou 11 meses 
após um evento mortal, 
as taxas de natalidade 
começam a aumentar. 

Na Suécia, Noruega, 
Taiwan, Japão, Índia e nos 
Estados Unidos, a gripe 
espanhola reduziu os 
nascimentos logo após a 
epidemia, mas aumentou 
nos cinco anos subse-
quentes. Após o tsunami 
no Oceano Índico, em 
2004, as pessoas em co-
munidades que sofreram 
mortes tiveram aumento 
drástico de nascimentos 
em relação a outras mu-
lheres. O principal efeito 
identificado surge não 

da família imediata das 
vítimas, mas daquelas na 
comunidade ao seu redor. 

O medo e o trauma da 
perda motivam o aumento 
dos nascimentos. Mas es-
ses casos geralmente são 
isolados numa cidade, es-
tado ou país pequeno. No 
começo da propagação da 
COVID-19, especialistas 
já diziam que era prová-
vel haver uma redução 
de nascimentos a curto 
prazo. Entretanto, a atual 
pandemia afeta o mundo 
todo e por longo período. 

Se a característica dos 
episódios passados se re-
petir, é provável que este 
índice de mais nascimen-
tos no período posterior 
seja apresentado tam-
bém globalmente. E todo 
crescimento rápido, sem 
preparo, causa prejuízos, 
aumento da pobreza, da 
violência, danos à econo-
mia e muito mais. 

Então nós, que ainda 
estamos torcendo para 
um dia termos acesso à 
vacina, já deveríamos estar 
debatendo programas e 
propagação de informa-
ção, não só nacionalmente, 
mas mundialmente, de 
métodos contraceptivos 
eficazes e de acesso à po-
pulação mais vulnerável, 
falar dos riscos de um 
crescimento populacional 
desenfreado e também 
ampliarmos o acesso à 
educação sexual. 

Também há especialistas 
que apontam uma possível 
epidemia de infecções 
sexuais para o período 
pós-pandêmico. A máxima 
de que “prevenir é melhor 
que remediar” nunca foi 
tão atual. 

(*) - Mestrando em Direitos Humanos 
e Direito Internacional Humanitário, 

pela Universidad Católica de 
Colombia.

Diogo Cavazotti (*)
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Demonstrações financeiras findas em em 31 de dezembro de 2018 - Em milhares de reais
Balanço patrimonial em 31 de dezembro

 Controladora Consolidado
Ativo 2018 2017 2018 2017
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 7.172 5.684 129.183 114.541
Aplicação financeira - 368 - -
Contas a receber de clientes - - 372.067 161.249
Estoques - - 882.909 461.942
Tributos a recuperar 2 - 24.096 46.711
Outras contas a receber 4 - 14.750 3.890
Partes relacionadas - - 5.263 1.458
Despesas antecipadas 174 13 174 13
Total do ativo circulante 7.352 6.065 1.428.442 789.804
Não circulante 
Contas a receber de clientes - - 2.186 -
Outras contas a receber - - 234 128
Aplicações financeiras - - 617 633
Impostos a recuperar 158 171 83.028 15.628
Impostos diferidos - - 33.722 34.546
Depósito caução 132 132 132 132
 290 303 119.919 51.067
Investimento 635.299 660.853 - -
Imobilizado 334 434 354.681 261.616
Intangível 9 22 541.396 574.067
Total do ativo não circulante 635.932 661.612 1.015.996 886.750
Total do ativo 643.284 667.677 2.444.438 1.676.554

 Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2018 2017 2018 2017
Circulante 
Empréstimos e financiamentos - - 472.195 92.776
Fornecedores 315 20 323.097 451.371
Partes relacionadas - - 604.905 223.592
IRPJ e CSLL a recolher 189 - 2.619 62
Obrigações tributárias 117 478 1.514 1.473
Venda para entrega futura - - 84.702 21.127
Adiantamento de clientes - - 198.718 86.947
Instrumentos financeiros derivativos - - 9.565 330
Outras contas a pagar 1.813 1.375 47.118 19.516
Total do passivo circulante 2.434 1.873 1.744.433 897.194
Não circulante 
Contas a pagar por 
aquisição controlada 476.879 407.443 476.879 407.443
Tributo diferido - - 49.664 62.683
Empréstimos e financiamentos - - 5.836 48.732
Passivos de arrendamento - - - 1.907
Provisão para causas judiciais - - 3.655 234
Total do passivo não circulante 476.879 407.443 536.034 520.999
Total do passivo 479.313 409.316 2.280.467 1.418.193
Patrimônio líquido
Capital social 335.165 335.165 335.165 335.165
Prejuizo acumulado (171.194) (76.804) (171.194) (76.804)
Total do patrimônio líquido 163.971 258.361 163.971 258.361
Total do passivo e
 patrimônio líquido 643.284 667.677 2.444.438 1.676.554

Fluxo de caixa das Controladora Consolidado
  atividades operacionais 2018 2017 2018 2017
Prejuízo do exercício (94.390) (77.055) (94.390) (77.055)
Ajustes: Juros sobre empréstimos
 e financiamentos - - 18.172 13.126
Variação cambial sobre 
empréstimos e financiamentos - - 41.925 5.323
Depreciações e amortizações 105 111 54.078 49.113
Baixa de ativo imobilizado - - 1.116 622
IR e contribuição social diferidos - - (12.195) (9.089)
IR e contribuição social correntes - - 4.334 398
Provisão para riscos fiscais, 
cíveis e trabalhistas - - 3.421 97
Provisão para créditos 
de liquidação duvidosa - - 6.185 (1.271)
Provisão para perdas nos estoques - - (99) (2.048)
Equivalencia patrimonial 25.553 17.191 - -
Juros de atualização contas a pagar
 sobre aquisição de controlada 69.436 60.313 69.436 60.313
(Aumento) diminuição nos ativos
 e passivos operacionais 704 560 91.983 39.529
Contas a receber 368 (347) (219.189) (6.191)
Tributos a recuperar (2) - (46.468) (28.492)
Instrumentos derivativos - - (286) -
Outros créditos (4) 206 (10.664) (2.194)
Estoques - - (420.868) (192.317)
Despesas antecipadas (161) 5 (161) 5
Impostos a recuperar 13 7 13 7
Depósito caução - (18) - (18)
Partes relacionadas - - (3.805) (744)
Ativo Mantido para Venda - - - 1.753
Fornecedores 295 6 (128.274) 243.399
Obrigações tributárias (172) 416 (63) 1.205
Outros valores a pagar 1 (222) (4) 10.886
Venda para entrega futura - - 63.575 8.740
Partes relacionadas - - 165.119 (93.737)
Adiantamento de clientes - - 111.771 37.083

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Receita operacional líquida  9.193 7.815 2.563.938 1.287.283
Custos dos produtos vendidos  - - (2.178.701) (1.106.400)
Lucro bruto 9.193 7.815 385.237 180.883
Despesas de vendas  - - (153.189) (81.329)
Despesas administrativas  (8.082) (6.902) (62.713) (49.957)
Outras despesas 
operacionais, líquidas  - - (38.536) (36.428)
Resultado de 
 equivalência patrimonial (25.554) (17.191) - -
Lucro (prejuízo) operacional (24.443) (16.278) 130.799 13.169
Variação cambial líquida  (9) 62 (132.470) (10.900)
Despesas financeiras  (69.445) (60.321) (153.187) (105.896)
Receitas financeiras  294 329 53.395 18.730
Resultado financeiro, líquido (69.160) (59.930) (232.262) (98.066)
Prejuízo antes do IR e CS (93.603) (76.208) (101.463) (84.897)
IR e contribuição social correntes (787) (847) (5.122) (1.246)
IRa e contribuição social diferidos - - 12.195 9.088
Prejuízo do exercício (94.390) (77.055) (94.390) (77.055)

 Controladora Consolidado
 2018 2017 2018 2017
Prejuízo do exercício (94.390) (77.055) (94.390) (77.055)
Outros componentes 
do resultado abrangente - - - -
Resultado abrangente
 do exercício (94.390) (77.055) (94.390) (77.055)

  Capital  Lucros e Prejuízos Total do
 Social Acumulados patrimônio líquido
Em 01/01/2017 335.165 251 335.416
Prejuízo do exercício - (77.055) (77.055)
Em 31/12/2017 335.165 (76.804) 258.361
Prejuízo do exercício - (94.390) (94.390)
Em 31/12/2018 335.165 (171.194) 163.971

 Demonstração dos fluxos de caixa

Demonstração do resultado

Demonstração do resultado abrangente

Administradores: Henrique Patricio Fernandes Costa, Pablo Gustavo 
Pusterla. Contador: Cesar S. Allevato - CRC 1SP 131661/O-0.

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Instrumentos derivativos - - 9.565 -
Outras contas a pagar 438 1.309 27.607 1.308
Caixa gerado (aplicado) 
nas operações 1.480 1.922 (360.149) 20.222
IR e contribuição social pagos - - (1.966) (2.073)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades operacionais 1.480 1.922 (362.115) 18.149
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Aplicação financeiras (adições) resgates - - - -
Aquisição de bens do ativo 
imobilizado e do intangível 8 (326) (115.589) (69.505)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) 
atividades de investimentos 8 (326) (115.589) (69.505)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
Contratos de mutuo obtido 
de partes relacionadas - - 227.310 190.560
Contratos de mutuo - 
pagamentos de principal - - (30.920) (62.810)
Contratos de mutuo - 
pagamentos de juros  - - (592) (1.451)
Empréstimos e financiamentos
 - captações - - 431.910 78.556
Empréstimos e financiamentos 
- pagamento de principal - - (127.684) (76.887)
Empréstimos e financiamentos 
- pagamento de juros - - (7.405) (8.772)
Pagamentos de Tributos Parcelados - - (273) (301)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades de financiamento - - 492.346 118.895
Aumento de caixa e
 equivalentes de caixa 1.488 1.596 14.642 67.539
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício 5.684 4.088 114.541 47.002
Caixa e equivalentes de caixa
no fim do exercício 7.172 5.684 129.183 114.541
Aumento de caixa e 
equivalentes de caixa 1.488 1.596 14.642 67.539

Notas Explicativas às Demonstrações

As Demonstrações Financeiras foram examinadas por Auditor independen-
te: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e encontram-se a

 disposição dos acionistas na sede da companhia.

As Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2018 que compre-
endem o balanço patrimonial e as respectivas demonstração do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as de-
mais notas explicativas, foram elaboradas em conformidade com as legisla-
ções societária e contábil vigentes.

EUROCHEM COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
CNPJ: 12.605.219.0001-01

Demonstrações financeiras findas em em 31 de dezembro de 2019 - Em milhares de reais
Balanço patrimonial em 31 de dezembro

 Controladora Consolidado
Ativo 2019 2018 2019 2018
Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 14.783 7.172 109.509 129.183
Aplicação financeira - - 2.731 -
Contas a receber de clientes  110 - 521.233 372.067
Estoques  - - 1.227.140 882.909
Impostos a recuperar  171 2 29.993 24.096
Instrumentos financeiros derivativos - - - 286
Outras contas a receber  1.720 4 8.734 14.464
Partes relacionadas - - 11.505 5.263
Despesas antecipadas 176 174 176 174
Total do ativo circulante 16.960 7.352 1.911.021 1.428.442
Não circulante 
Contas a receber de clientes  - - 20.180 2.186
Outras contas a receber - - 209 234
Aplicações financeiras - - 600 617
Impostos a recuperar 154 158 115.830 83.028
IRPJ e CSLL diferidos  - - 25.375 33.722
Depósito caução 78 132 78 132
 236 290 162.272 119.919
Investimento  737.241 635.299 - -
Imobilizado  296 334 414.455 354.681
Ativos de direito de uso  - - 7.276 -
Intangível  18 9 506.487 541.396
Total do ativo não circulante 737.791 635.932 1.090.490 1.015.996
Total do ativo 754.751 643.284 3.001.511 2.444.438

 Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 2019 2018 2019 2018
Circulante
Empréstimos e financiamentos - - 1.292.008 472.195
Fornecedores 99 315 272.914 323.097
Partes relacionadas 8.921 - 191.114 604.905
IRPJ e CSLL a recolher - 189 5.760 2.619
Obrigações trabalhistas - - - -
Obrigações tributárias 81 117 1.356 1.514
Venda para entrega futura - - 77.963 84.702
Adiantamento de clientes - - 303.333 198.718
Instrumentos financeiros derivativos - - 3.123 9.565
Passivos de arrendamento - - 5.179 -
Outras contas a pagar 1.654 1.813 58.259 47.118
Total do passivo circulante 10.755 2.434 2.211.009 1.744.433
Não circulante 
Contas a pagar por 
 aquisição de controlada 699.516 476.879 699.516 476.879
Tributo diferido - - 36.654 49.664
Empréstimos e financiamentos - - 3.835 5.836
Passivos de arrendamento - - 2.221 -
Provisão para causas judiciais - - 3.796 3.655
Total do passivo não circulante 699.516 476.879 746.022 536.034
Total do passivo 710.271 479.313 2.957.031 2.280.467
Patrimônio líquido
Capital social 335.165 335.165 335.165 335.165
Prejuizo acumulado (290.685) (171.194) (290.685) (171.194)
Total do patrimônio líquido 44.480 163.971 44.480 163.971
Total do passivo e
  patrimônio líquido 754.751 643.284 3.001.511 2.444.438

Fluxo de caixa das Controladora Consolidado
  atividades operacionais 2019 2018 2019 2018
Prejuízo do exercício (119.491) (94.390) (119.491) (94.390)
Ajustes: 
Juros sobre empréstimos
  e financiamentos - - 57.841 18.172
Variação cambial sobre 
empréstimos e financiamentos - - 23.367 41.925
Depreciações e amortizações 127 105 57.362 54.078
Baixa de ativo imobilizado - - 10.065 1.116
IR e contribuição social diferidos - - (4.663) (12.195)
IR e contribuição social correntes - - 4.334 4.334
Provisão para riscos fiscais, 
cíveis e trabalhistas - - 141 3.421
Provisão para créditos
 de liquidação duvidosa - - (1.262) 6.185
Provisão para perdas nos estoques - - - (99)
Equivalencia patrimonial (101.941) 25.553 - -
Juros de atualização contas a pagar 
sobre aquisição de controlada 222.637 69.435 222.637 69.436
(Aumento) diminuição nos ativos 
e passivos operacionais 1.332 703 250.331 91.983
Contas a receber (110) 368 (167.906) (219.189)
Tributos a recuperar (169) (2) (38.703) (46.468)
Instrumentos derivativos - - 286 (286)
Outros créditos (1.343) (4) 6.149 (10.669)
Estoques - - (344.231) (420.868)
Despesas antecipadas (2) (161) (2) (161)
Impostos a recuperar - 13 - 13
Depósito caução 54 - 54 -
Partes relacionadas - - (4.234) (3.805)
Fornecedores (217) 295 (50.184) (128.274)
Obrigações tributárias (225) (172) (347) (63)
Outros valores a pagar (1) 1 (1) 1
Venda para entrega futura - - (6.739) 63.575
Partes relacionadas 8.921 - (212.638) 165.119

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Receita operacional líquida  10.275 9.193 3.975.326 2.563.938
Custos dos produtos vendidos  - - (3.444.450) (2.178.701)
Lucro bruto 10.275 9.193 530.876 385.237
Despesas de vendas  - - (174.489) (153.189)
Despesas administrativas  (9.406) (8.082) (86.421) (62.713)
Outras despesas 
operacionais, líquidas 373 - (34.381) (38.536)
Resultado de 
equivalência patrimonial 101.941 (25.554) - -
Lucro (prejuízo) operacional 103.183 (24.443) 235.585 130.799
Variação cambial líquida  (7) (9) (57.643) (132.470)
Despesas financeiras  (222.645) (69.445) (334.730) (153.187)
Receitas financeiras  - 294 55.938 53.395
Resultado financeiro, líquido (222.279) (69.160) (336.435) (232.262)
Prejuízo antes do IR e CS (119.096) (93.603) (100.850) (101.463)
IR e contribuição social correntes (395) (787) (23.304) (5.122)
IR e contribuição social diferidos - - 4.663 12.195
Prejuízo do exercício (119.491) (94.390) (119.491) (94.390)

 Controladora Consolidado
 2019 2018 2019 2018
Prejuízo do exercício (119.491)  (94.390) (119.491) (94.390)
Outros componentes 
do resultado abrangente - - - -
Resultado abrangente
  do exercício (119.491)  (94.390) (119.491) (94.390)

  Capital  Lucros e Prejuízos Total do
 Social Acumulados patrimônio líquido
Em 01/01/2018 335.165 (76.804) 258.361
Prejuízo do exercício - (94.390) (94.390)
Em 31/12/2018 335.165 (171.194) 163.971
Prejuízo do exercício - (119.491) (119.491)
Em 31/12/2019 335.165 (290.685) 44.480

 Demonstração dos fluxos de caixa

Demonstração do resultado

Demonstração do resultado abrangente

Administradores: Henrique Patricio Fernandes Costa, Pablo Gustavo 
Pusterla. Contador: Cesar S. Allevato - CRC 1SP 131661/O-0.

Demonstração das mutações no patrimônio líquido

Adiantamento de clientes - - 104.615 111.771
Passivos de arrendamento - - 7.400 -
Instrumentos derivativos - - (6.442) 9.565
Outras contas a pagar (532) 438 10.768 27.607
Caixa líquido gerado (aplicado)
 nas atividades operacionais 7.709 1.480 (451.823) (360.149)
IR e contribuição social pagos - - (1.004) (1.966)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Resgates de aplicação financeiras - - (2.731) -
Aquisição de bens do ativo
imobilizado e do intangível (98) 8 (99.567) (115.589)
Caixa líquido gerado (aplicado) 
nas atividades de investimentos (98) 8 (102.298) (115.589)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
Contratos de mutuo obitido 
de partes relacionadas - - 713.324 227.310
Contratos de mutuo - 
pagamentos de principal - - (892.479) (30.920)
Contratos de mutuo - 
pagamentos de juros - - (25.533) (592)
Empréstimos e 
financiamentos - captações - - 1.409.919 431.910
Empréstimos e financiamentos
 - pagamento de principal - - (566.075) (127.684)
Empréstimos e financiamentos
 - pagamento de juros - - (103.705) (7.405)
Pagamento de Tributos Parcelados - - - (273)
Caixa líquido gerado pelas 
atividades de financiamento - - 535.451 492.346
Aumento (redução) de caixa 
e equivalentes de caixa 7.611 1.488 (19.674) 14.642
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 7.172 5.684 129.183 114.541
Caixa e equivalentes de caixa 
no fim do exercício 14.783 7.172 109.509 129.183

Notas Explicativas às Demonstrações

As Demonstrações Financeiras foram examinadas por Auditor independen-
te: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e encontram-se a

 disposição dos acionistas na sede da companhia.

As Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2019 que compre-
endem o balanço patrimonial e as respectivas demonstração do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as de-
mais notas explicativas, foram elaboradas em conformidade com as legisla-
ções societária e contábil vigentes.

Exposição de chaves do PIX em 
publicações e brincadeiras se tornou algo 

comum entre os jovens.

O PIX tem ganhado um uso alter-
nativo entre os usuários nas últimas 
semanas. Está sendo cada vez mais 
comum ver publicações como “Não 
me mande flores, me mande um 
PIX” ou “Aqui é ruim de conversar, 
anota meu PIX” nas redes sociais. A 
ESET, empresa líder em detecção 
proativa de ameaças, explica como 
esse método de expor as chaves PIX 
podem comprometer a segurança 
digital. Alguns usuários começaram a 
aproveitar esse recurso para receber 
mensagens de algum “crush” e, além 
disso, acabam enviando algum valor 
em dinheiro. 

Os internautas passaram a chamar 
essa nova prática de paquera de 
“pixtinder” ou mesmo “pixssexual”. 
No entanto, para a realização de 
transações via PIX, o usuário deve 
informar sua chave para a pessoa 
que pretende realizar a transferên-
cia de valores. O grande problema é 
que isso acaba ocorrendo de forma 
pública em perfis nas redes sociais, 
o que pode ocasionar o compro-
metimento de dados pessoais dos 
usuários.

Desde novembro do ano passado, o 
PIX passou a ser mais uma opção para 

Muitos investidores tiveram que migrar para a renda variável 
em busca de rentabilidade.

Alguns ativos brasilei-
ros perderam a atra-
tividade para investi-

dores estrangeiros, o dólar 
bateu recordes históricos, 
além da Bolsa de Valores 
brasileira ter registrado seis 
circuit breakers em um mês. 
O Copom do Banco Central 
reduziu a taxa básica de 
juros, a Selic, de 3% até 
chegar a 2%, sendo o menor 
patamar da taxa básica já 
registrado. 

Com essa queda, muitos 
investidores tiveram que 
migrar para a renda variável 
em busca de rentabilidade 
e novas oportunidades no 
mercado. Para Ricardo 
Czapski, assessor de inves-
timentos da WFlow – escri-
tório Private especializado 
em Assessoria Financeira 
e Patrimonial credenciado 
à XP Investimentos – com 
as novas descobertas sobre 
o Coronavírus e a chegada 
da vacina em diversos paí-
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Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, após não 
obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessidade de 
regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação 
deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais 
pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: C. C. B. 36019026809, CNPJ: **.*10.975/0001-
**, Contrato: 4500023472; Empresa: S. C. R. C. E M. I. LTDA, CNPJ: **.*57.852/0001-**, Contrato: 4500028297; Empre-
sa: A. B. F. 26501096880, CNPJ: **.*98.742/0001-**, Contrato: 4500034198; Empresa: E. R. L. DE M. E E. P. C. C. LTDA, 
CNPJ: **.*06.832/0001-**, Contrato: 4500036703; Empresa: F. W. DE S. B. 42442633817, CNPJ: **.*47.135/0001-**, 
Contrato: 4500035620; Empresa: T. F. S. C. EM V. EIRELI, CNPJ: **.*35.743/0001-**, Contrato: 4500041059; Empresa: 
J. D. L. L. E S. P. C. C. LTDA, CNPJ: **.*70.280/0001-**, Contrato: 4500037988; Empresa: I. A. A. E G. DE A. EIRELI, CNPJ: 
**.*16.259/0001-**, Contrato: 4500029180; Empresa: T. DE J. G. B., CNPJ: **.*01.633/0001-**, Contrato: 4500029188.

O que esperar do mercado 
financeiro para este ano?

O ano passado ficou marcado para os investidores brasileiros com a chegada da pandemia ao país. O 
mercado financeiro sofreu diversos impactos com a rápida propagação do vírus

financeira para lidar com 
possíveis imprevistos e ter 
mais tranquilidade caso o 
mercado mude de direção. 
Respeitar o perfil de inves-
tidor deve ser fundamental 
no momento de aplicar no 
mercado financeiro, dessa 
forma será possível atingir 
seus objetivos sem correr 
riscos.

“Com a taxa de juros bai-
xa, será preciso buscar por 
investimentos a longo prazo, 
mantendo a diversificação 
nas aplicações para equi-
librar a carteira de ativos. 
Dependendo do perfil do 
investidor, os investimentos 
no exterior podem ser uma 
alternativa mais rentável, 
lembrando que, é necessário 
avaliar a aplicação ou até 
mesmo contar com o auxílio 
de uma assessoria de inves-
timento especializada para 
fazer uma escolha assertiva”, 
finaliza Ricardo Czapski. 
Fonte: AI/Pillares RP.

ses, a expectativa é de uma 
recuperação no mercado 
financeiro.

“Com o início da vacinação 
nos países, esperamos que 
com o tempo o mundo volte à 
normalidade e que haja uma 
recuperação econômica em 
breve. Apesar dos desafios 
do ano passado, a B3 re-

gistrou entrada recorde de 
investidores estrangeiros, 
sendo algo muito positivo 
em meio às incertezas eco-
nômicas no Brasil”, afirma 
Czapski.

Para quem está se pre-
parando para começar a 
investir este ano, é impor-
tante montar uma reserva 

Paquera com o PIX pode comprometer 
a segurança dos usuários

sobre possíveis vítimas e entrem em 
contato com elas posteriormente”, 
afirma Daniel Barbosa, pesquisador 
de segurança da ESET, alertando 
para os riscos da exposição desne-
cessária da chave do PIX nas redes 
sociais.

A chave do PIX pode ser composta 
por informações como CPF, e-mail 
ou mesmo o número de telefone 
do usuário, apesar de também ser 
possível escolher a opção de “nú-
mero aleatório”. “Se sua escolha de 
chave for o e-mail ou o próprio CPF, 
pessoas mal intencionadas já terão 
praticamente seu cadastro completo 
apenas ao ver sua publicação em uma 
rede social”, alerta Barbosa.

O ideal é escolher a opção “chave 
aleatória” e informar os números 
apenas quando realmente for 
necessário. “Mesmo que as pes-
soas tenham escolhido a opção 
“chave aleatória” com o intuito de 
protegerem seus dados pessoais, 
elas podem estar correndo sérios 
riscos de segurança ao expor pu-
blicamente esse tipo de informação 
em suas redes sociais”, completa. 
Fonte e mais informações: (www.
eset.com/br). 

a realização de transações financeiras 
de forma quase instantânea entre os 
usuários no Brasil, 24 horas por dia, 
sete dias por semana. A operação exige 
apenas informar a chave de quem vai 
receber a transferência, sem a neces-
sidade de inserir dados como agência, 
conta ou banco.

“Ao iniciar um processo de trans-
ferência de valores através do PIX, 
o sistema exibe o nome completo do 
titular vinculado à chave e um frag-
mento do CPF, ou seja, isso pode fazer 
com que criminosos tenham mais 
facilidade de encontrar informações 
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 28 de janeiro de 20216

Maurício Alvarenga (*)

Vamos partir do seguinte exemplo: transportar uma carga de ele-
troeletrônicos do Polo Industrial de Manaus para a região de São 
Paulo, onde estão localizados diversos centros de distribuição. 

Estamos falando não só de longas distâncias, mas de uma carga de alto 
valor agregado. 

Primeiro, vamos falar do transporte de cargas via modal rodoviário, 
também conhecido como rodo fluvial. Nesse caso, a melhor opção 
existente hoje e que é utilizada pelas transportadoras é uma exaustiva 
jornada que se inicia na porta da indústria ou do centro de distribuição 
em Manaus. A partir daí a carreta já carregada com diversos produtos 
como televisores, ar condicionados, micro-ondas, motocicletas e muitos 
outros, é acondicionada sobre uma balsa para atravessar o Rio Amazonas. 

De Manaus até Belém são 1.606 km de navegação e o tempo de viagem 
depende das condições de navegabilidade, mas usualmente são sete dias.  
Quando chega a Belém, este caminhão ainda tem que percorrer quase 
três quilômetros em rodovias, na maioria das vezes, em péssimo estado 
de conservação para chegar no destino final em São Paulo. Porém, temos 
outra possibilidade: a multimodalidade, usando a cabotagem e o modal 
rodoviário e/ou ferroviário nas pontas. 

Nesse caso, a carga parte do cliente (o fabricante) acomodada em 
um contêiner, devidamente lacrado, e é embarcada em um navio de 
grande porte no Porto de Manaus com destino ao Porto de Santos. Já 
no terminal portuário de Santos, a programação da entrega é acordada 
com o cliente recebedor da carga. 

Nesse caso, o contêiner poderá seguir para o destino final utilizando 
um caminhão e via rodovia por cerca de 82 quilômetros até chegar ao 
centro de distribuição; ou então meio de uma ferrovia até um terminal 
nas proximidades de São Paulo e completar um trecho de aproximada-
mente 15 a 20 quilômetros por caminhão até o destino final.

 
Ok, você deve estar se perguntando, mas se ambas usam a rodovia, por 

qual motivo uma é melhor que a outra? A questão está no tempo de exposi-
ção a ela. O transporte de cargas via rodovias é sem dúvida o mais popular. 
Em 2019, o Sindipeças em seu “Relatório Frota Circulante”, divulgou que o 
Brasil contava com mais 2 milhões de caminhões. Porém, esse alto volume 
de veículos não significa que esse modal seja o melhor e mais seguro. 

Talvez não fosse nem preciso estatísticas para exemplificar, pois difi-
cilmente iremos encontrar alguém que trafega a passeio ou a trabalho 

O assunto segurança é de extrema importância e sempre muito falado quando se trata de transporte de cargas. Mas, 
antes de entrar aqui na discussão dos motivos pelos quais a multimodalidade usando a cabotagem 

pode ser mais vantajosa, gostaria que avaliássemos juntos dois cenários. 

Freepik

#tenhacicatrizes

Fernanda Dutra

A Inovação Não Violenta

Fernanda Dutra (*)

Os problemas e os anseios por mudanças permeiam 
um mundo complexo e inter-relacionado, sejam 

pessoais, organizacionais ou relacionados a aspectos 
sociais. Entre invenções e descobertas, surge a ino-
vação. Inovar envolve a realização de um empreendi-
mento que conquiste um mercado. E como inovar de 
forma eficiente e não violenta? O objetivo central é 
uma experiência de produto ou serviço que solucione 
o problema de forma profunda e tendo congruência e 
harmonia com todo o contexto sistêmico ao qual aque-
la realidade se conecta, preservando ou até ampliando 
valores éticos e sustentáveis, aproveitando melhor os 
talentos que temos e, principalmente, entendendo as 
necessidades e sentimentos de todos os envolvidos. A 
cada sucesso produzido de uma inovação não violenta, 
nós nos tornamos mais conscientes.

A desconexão entre as pessoas, o afastamento das 
relações, a falta de entendimento do que realmente 
o cliente precisa são, hoje, algo muito comum nas 
organizações. Às vezes, as soluções parecem perfeitas, 
mas realmente são as melhores para as necessidades 
de quem vamos atender? Ou são boas soluções, mas 

causam algum impacto no meio ambiente? São solu-
ções só funcionais a curto prazo ou realmente resol-
vem o problema? A abordagem empática me permite 
entender de fato as causas e atuar na solução integral 
que traga benefícios a todos de maneira sistêmica.

Inovar requer um mergulho na complexidade do 
problema, e esse mergulho é coletivo. Quanto maiores 
a diversidade e a complementariedade da equipe, 
maior será a capacidade de entender o problema 
para idealizar uma mudança. Quanto mais abran-
gentes forem os modelos mentais e as experiências 
anteriores, maior a necessidade de implementar uma 
comunicação não violenta e uma visão sistêmica que 
tragam coesão, sinergia e colaboração entre todos em 
direção ao foco do projeto de inovação.

A comunicação não violenta integra o foco nas 
relações e promove uma cultura de empatia tanto na 
relação produto/cliente quanto na condução interna 
da equipe em todo processo de inovação. Quando 
uso as práticas baseadas nos componentes da CNV: 
observação-sentimento-necessidade-pedido, des-
cubro a real necessidade do público-alvo por meio 
de exercícios de criação, que chamamos de ideação 
da solução, para depois mapear a necessidade não 
atendida a partir da experiência que coletamos dos 
usuários referente ao produto e serviço. Inovar pelo 

pensamento sistêmico é construir uma solução por um 
entendimento contextual de fora para dentro; o foco 
é no sistema, nas relações, e não no indivíduo, é ser 
capaz de pensar de forma mais coletiva e encontrar 
soluções que sejam de fato as melhores pensando em 
todo o ecossistema. 

Se há padrões de comportamento que conduzem 
a rotinas, e estas podem levar a problemas, é preciso 
identificar os comportamentos que são positivos para 
os resultados e os que precisam de ajuste. O desafio 
é que mudar comportamentos de uma pessoa já é 
difícil, imagine de um grupo? Por isso, é preciso en-
tender a cultura da empresa e, aos poucos, promover 
mudanças que mexam de forma sistêmica e que, por 
consequência, alterem os comportamentos. Por isso, 
é necessário trabalhar novos paradigmas para con-
ceber novas soluções. Como defende Peter Drucker: 
“Em tempos de turbulência, o maior perigo não é a 
turbulência, mas agir com a lógica do passado”.

Um fundamento importante oriundo do paradigma 
circular e sistêmico na inovação não violenta é o 
aprendizado em vez da culpabilidade: o foco maior é 
na responsabilidade pela atuação, não na penalidade. 
A cada resultado mensurado, é preciso maximizar a 
extração do aprendizado e transformá-lo em sabedo-
ria organizacional, de forma que a inovação seja um 

processo de aprendizado e experiência que movi-
mente e flexibilize a corporação, sempre ajustando 
a direção aos objetivos estratégicos e caminhos de 
sucesso com equivalente agilidade que a dinâmica 
do mercado promove.

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, é espe-
cialista em comunicação,  sócia diretora da Flyflow, pal-
estrante, coach, artista plástica, professora e consultora 
de inovação em desenvolvimento humano. Co-autora do 

livro PNL e Coaching e autora dos livros Efeito-Melão e 
Inovação Não Violenta.

Primeiro porque, mesmo considerando a multimodalidade e as opera-
ções porta a porta, trata-se de um modal que tem um índice de exposi-
ção às rodovias muito menor, neste exemplo com uma carga saindo de 
Manaus para São Paulo, estamos substituindo três mil quilômetros mais 
sete dias de balsa, por uma navegação de cabotagem e apenas cerca de 
100 quilômetros na rodovia.  

Ou seja, na segunda opção a carga fica estatisticamente 30 vezes 
menos vulnerável em rodovias, deixando as estradas com menos trân-
sito de caminhões, mais fluidas e mais seguras.  
Claramente, este aspecto de menor tráfego de 
caminhões nas estradas também é um benefício 
para toda a sociedade que as utilizam. Os índi-
ces de avarias decorrentes do transporte por 
navegação de cabotagem é outro diferencial, 
pois tendem a zero.  

Além de estar menos exposto às rodovias, o 
equipamento utilizado para acondicionar a carga, 
neste caso o contêiner, traz uma proteção extra 
para o produto transportado. Cenário diferente, 
por exemplo, do transporte rodoviário de maneira 
geral, pois as chances de a carga movimentar-se 
dentro do caminhão ou acontecer uma avaria 
nesse deslocamento são muito maiores do que 
em navio. 

 
Isso é crucial para algumas indústrias, pois além 

de garantir a satisfação do cliente, afinal ninguém 
quer receber uma mercadoria com defeito, ajuda 
a evitar a dor de cabeça da logística reversa para 
trazer seu produto de volta e até para evitar 
que ele chegue a um mercado paralelo, para ser 
vendido de forma marginalizada. 

Falando de logística e considerando nossa 
matriz de transporte, todos os modais são fundamentais e necessários 
para o transporte de cargas, o que precisamos saber é onde e quando 
utilizar o mais eficiente. Então, você tem dúvidas ainda de que a ca-
botagem é melhor opção ao rodoviário para o transporte de cargas em 
longas distâncias?

 
(*) - É diretor comercial da Log-In Logística Intermodal, empresa 100% brasileira, 

de soluções logísticas, movimentação portuária e navegação de cabotagem 
integrada a outros modais (www.loginlogistica.com.br).

em nossas rodovias e que não se deparou em algumas dessas situações 
com um acidente de caminhão em seu percurso. 

Porém, como não quero ser parcial vou trazer umas contextualizações 
e números também. No ano passado, as rodovias federais registraram 
quase 17 mil acidentes com veículos de cargas, o que representa 25% 
de todos os acidentes registrados na malha federal, segundo o levan-
tamento, que se baseia em informações da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF).  Sem falar que as ocorrências com caminhões são normalmente 
mais graves do que com veículos leves e causam maiores fatalidades. 

 
Vale lembrar que, no Brasil, em 2019, foram registrados mais de 18 mil 

roubos de cargas, de acordo com a Associação Nacional do Transporte de 
Cargas e Logística (NTC). Isso significa que, em média, a cada duas horas, 
transportadoras tiveram suas cargas roubadas em ações de quadrilhas 
nas rodovias brasileiras.  Além disso, no caso específico desse trecho 
que mencionei acima, ele é altamente conhecido pela ação de piratas, 
que invadem as balsas e roubam as cargas. Em 2018, foram 88 assaltos 
a embarcações no Estado do Pará. São milhões em cargas roubadas. 

 
Quando falamos de segurança da carga, também precisamos avaliar os 

índices de avarias, afinal ninguém deseja um acidente ou que sua carga seja 
roubada, mas tão pouco que sua mercadoria chegue ao destino final danifi-
cada, com embalagens rasgadas, etc. Imagine uma carreta atravessando um 
rio e rodando mais de 3 mil km, levando uma carga sensível e de alto valor.  

Freadas bruscas, aceleradas, buracos, quebra-molas. Além disso, 
o tipo de caminhão escolhido nem sempre é o mais adequado para o 
transporte de carga e, muito menos, o mais seguro, o que é outro aspecto 
importante. Grande parte da frota brasileira, embora não tenha dados 
concretos sobre isso, é composta siders (aqueles que têm suas laterais 
fechadas por lonas). Mas, o que isso impacta na segurança? 

As lonas mais frágeis podem ser facilmente cortadas em qualquer 
parada que o motorista faça em seu trajeto, seja para abastecer o veículo 
ou dormir em um posto de combustível por exemplo. O que deixa a carga 
muito mais exposta e vulnerável. Em um cenário assim tão suscetível, 
as chances que as cargas transportadas pelo modal rodoviário cheguem 
avariadas ou com falta de algum produto são bem maiores.  

E esses danos vão desde as grandes perdas, algumas até totais de 
cargas, ocasionadas por esses acidentes, até as pequenas; por conta da 
própria movimentação da carga dentro do caminhão. Então quer dizer 
que cabotagem é melhor? Sim e por diversos fatores. 

Segurança é iMpOrtante

a cabOtageM é a OpçãO MaiS Segura 
para tranSpOrtar qualquer carga

"quando falamos 
de segurança da 

carga, também 
precisamos 

avaliar os índices 
de avarias, 

afinal ninguém 
deseja um 

acidente ou que 
sua carga seja 
roubada, mas 

tão pouco que 
sua mercadoria 

chegue ao 
destino final 

danificada, com 
embalagens 

rasgadas, etc.



É preciso 
cuidado com a 

inteligência artificial

Em dezembro de 
2020, a startup sul-
coreana Scatter Lab 
criou um chatbot, 
uma robô de software 
chamada Lee Luda, 
para conversar 
com pessoas que se 
sentiam solitárias. 

Baseada em Inteli-
gência Artificial, 
Lee logo se mos-

trou problemática apre-
sentando comportamento 
homofóbico e discrimina-
tório, além de levantar 
preocupações sobre pri-
vacidade. A robô foi pro-
jetada para representar 
uma jovem universitária 
de 20 anos. 

Por meio da tecnologia 
de “deep learning”, ela 
foi treinada com dados 
coletados do aplicativo 
Science Love, que é uma 
espécie de rede social 
para casais, que permite 
que os usuários marquem 
encontros e comparti-
lhem fotos, além de ana-
lisar esses relacionamen-
tos. Assim, as respostas 
de Lee Luda são baseadas 
no que ela aprendeu com 
essas informações e his-
tóricos de conversas no 
Science Love. 

Segundo o jornal The 
Korea Herald, Lee Luda 
passou a fazer comen-
tários agressivos e ofen-
sivos sobre minorias, 
conforme denunciaram 
alguns usuários. Ao fa-
lar sobre lésbicas, por 
exemplo, Luda utilizava o 
termo “nojentas” e dizia 
odiar pessoas trans. Em 
algumas conversas, ela 

dizia que pessoas com 
deficiências deveriam se 
suicidar. 

Diante dessas falhas, a 
empresa decidiu suspen-
der o serviço, afirmando 
que os comentários pre-
conceituosos da robô não 
refletem as ideias da Scat-
ter Lab. Em comunicado, 
a companhia acrescentou 
que “Luda ainda está na 
infância, começou a con-
versar com as pessoas há 
pouco tempo e ainda tem 
muito a aprender”. 

Outro fato preocupante 
na história é que os usu-
ários afirmaram não ter 
conhecimento de que seus 
dados estavam alimentan-
do um robô, o que pode 
caracterizar uma violação 
de privacidade. Algumas 
dessas pessoas afirmaram 
que pretendem entrar com 
uma ação contra a empresa 
pela falta de transparência. 

O incidente faz lembrar 
um caso parecido que 
ocorreu com a Microsoft 
em 2016. Na época, a em-
presa havia criado uma 
robô chamada Tay para 
conversar com as pessoas 
nas redes sociais. O projeto 
acabou sendo encerrado 
após a robô começar a 
fazer comentários racistas, 
antissemitas e sexistas. 

Inteligência Artificial já 
é e certamente será muito 
mais útil, mas há necessi-
dade de muitos cuidados. 
Imaginemos se, ao invés 
de apenas ser grosseira, 
Lee pudesse disparar uma 
arma... 

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

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais                   2018                   2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas                   2018                   2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                   2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.
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A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade. Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: Os passivos circulantes e
não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas. Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                   2018                   2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

Banco BMG S.A.

BANCO

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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No último trimestre de 
2020, a CNI, por meio 
do relatório Informe 

Conjuntural, relatava uma 
estimativa de crescimento de 
9% para o PIB, puxada pela 
expansão do PIB industrial de 
10%, mas que num panorama 
de economia nacional, haveria 
um encolhimento de 4,2%. 
Agora em 2021, a estimativa de 
crescimento do PIB é de 4%, 
sendo que no setor industrial, os 
números propostos são de 4,4% 
no mesmo período. Diante desse 
cenário de retomada, criam-se 
oportunidades para que as em-
presas façam mudanças estru-
turais há muito tempo adiadas. 

Segundo Pedro Signorelli, 
especialista e “insider” na im-
plementação do OKR, este é o 
momento para agilidade, apren-
dizado e transformação na gestão. 
“Os planejamentos de longo prazo 
estão hoje ineficientes para um 
novo mercado e até mesmo para 
situações onde a sociedade não 
está preparada, como o que nos 
mostrou a atual crise pandêmica. 
Agora, as empresas precisam ele-
ger as suas prioridades e aprender 
a trabalhar planos em mais ciclos 

Este é o momento para agilidade, 
aprendizado e transformação na gestão.
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Retomada econômico-financeira 
a partir do método OKR

O impacto da pandemia na economia do país reforça para os líderes empresariais a importância de uma 
gestão mais eficiente, e no atual momento, a necessidade de ajuste também nos planejamentos estratégico 
e financeiro, seja para recuperar o terreno perdido ou aproveitar oportunidades que surjam no mercado

É mais um novo momento 
de incertezas para o plano das 
empresas brasileiras. 

Portanto, o planejamento de 
longo prazo sozinho não será 
adequado para este ano. Cabe 
agora aos chefes de departa-
mentos administrativos a ava-
liação dos possíveis impactos 
financeiros que serão gerados 
com a possibilidade do traba-
lho presencial, e como aliar o 
aprendizado do home office, 
que também trouxe benefícios e 
redução de custos, para que no 
final do dia seja alcançado um 
denominador comum positivo 
para todos os trabalhadores. 

A discussão nas organizações 
para o futuro é sugerir um 
modelo híbrido de trabalho, o 
que traz novos desafios para 
a gestão. Independente do 
modelo adotado, um programa 
de implementação de OKRs 
com certeza ajudará mais as 
empresas a responder melhor 
às incertezas, pois trará foco e 
engajamento aos colaboradores 
para enfrentá-las e alcançar 
melhores resultados. - Fonte 
e mais informações: (www.
grupopragmatica.com.br).

curtos”, explica Pedro. 
Reforça ainda, que o método 

OKR é imprescindível para o 
momento, pois trabalha como 
uma ferramenta de gestão e co-
municação, que ajuda a priorizar 
o mais importante no momento, 
de maneira clara e objetiva ao 
traduzir estratégia de médio e 
longo prazo para o curto, com 
base em resultados. Os ciclos dos 
OKR´s trazem mais agilidade na 
retomada, pois ao longo da jor-
nada, são revisitados e ajustados 
periodicamente, num período de 
três meses, tipicamente. 

Com a mudança frequente nas 

prioridades, é importante que 
a comunicação seja reforçada 
para não perder o engajamento 
e confiança dos colaboradores. 
“A ferramenta se baseia em 
principios de transparência e 
foco, além de ser um processo 
que envolve todos os níveis da 
organização, temas que devem 
ser incorporados na cultura da 
empresa”. Para as empresas que 
já estão em fase de um novo 
plano financeiro neste começo 
de ano, um ponto chama a aten-
ção, que é o início da vacinação 
e que já está na primeira fase de 
implantação no estado. 

Thiago Lopes (*) 

O primeiro movimento da pandemia foi 
ter lançado todo mundo para trabalhar 
em casa. As empresas brasileiras, inclusi-
ve, mesmo com algumas falhas, são bons 
exemplos de eficiência neste processo. 

Agora, para este pós-pandêmia que se 
avizinha, espera-se que o próximo mo-
vimento seja uma volta gradual e parcial 
para os padrões anteriores. Em resumo, 
o ano de 2021 será tão desafiador para os 
Chief Information Officer (CIOs), quanto 
este que passou. De acordo com o Ipea, 
em maio (pico da pandemia),  cerca de 
20 milhões de trabalhadores brasileiros 
passaram ao modelo remoto com sucesso, 
observando aumento nos índices de rendi-
mento, redução de estresse e diminuição 
dos custos para as empresas.

Segundo uma pesquisa divulgada em de-
zembro de 2020 e realizada pela companhia 
global de serviços imobiliários comerciais, 

Cushman & Wakefield, no Brasil, 73,8% das 
empresas pretendem instituir um regime 
de teletrabalho de forma permanente. Ou 
seja, os grandes players, provavelmente, 
suportarão mais tempo em regime de te-
letrabalho aproveitando-se do seu lastro 
tecnológico e pelo punch de investimentos 
anteriormente realizados. 

Com isso, continuarão apostando em 
soluções disruptivas, principalmente nas 
áreas de segurança e gestão, focados bas-
tante em controle de acesso, gerenciamen-
to anywhere e uma camada de governança 
“away from office”, tendo como principal 
diretriz a maleabilidade do negócio. No 
entanto, a possibilidade das pequenas 
e médias empresas voltarem ao modelo 
tradicional, ou um intermediário entre o 
trabalho remoto e escritório, é maior. 

Por não terem realizado com mais afinco 
a jornada para uma Transformação Digital 
mais veloz, deverão apostar neste período 

ainda de crise no que já conhecem. Ou seja: 
em um modelo que já controlam. Os CIOs 
precisam estar preparados para superar 
uma demanda volátil. Mesmo depois dos 
programas de vacinação, existe uma boa 
chance de enfrentarem picos durante o 
ano, com flexibilização de trabalho local e 
o já conhecido movimento de onda. 

Estas oscilações serão constantes até 
encontrarem em um curto prazo (porém 
intenso) um ponto de equilíbrio. Mais do 
que nunca, o CIO precisará ter ter uma visão 
diferenciada, sentir a dor da empresa, dos 
funcionários e dos clientes, identificando 
processo e jornada. Seja qual for o tamanho 
da companhia, é fundamental entender e 
realizar um mapeamento de diversos tipos 
de jornadas e investir em uma infraestru-
tura que suporte os importantes novos 
tempos que virão.

(*) - É Country Manager Brasil da Quest Software.

Quais os desafios dos CIOs no pós-pandemia?
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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: DIEGO GOnçALVES DO PRADO, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Antonio do Prado e de Maria Silene 
Gonçalves dos Santos. A pretendente: JéSSICA GOnzAGA DE FARIAS, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marco Antonio 
de Farias e de Roseli Gonzaga.

O pretendente: FELIPE ARAUJO CAMPOS, profissão: analista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gustavo Araujo Campos e de Geny Araujo Santos Cam-
pos. A pretendente: WALKIRIA FERnAnDES, profissão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1989, residente e domiciliada em 
Osasco, SP, filha de Iara Cristina Fernandes.

O pretendente: ALLAn FRAnCISCO SEBASTIãO, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1995, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Antonio Sebastião e de Marinete Francisca Sebastião. 
A pretendente: DAILAInE APARECIDA SOUzA DE CASTRO, profissão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 13/07/1997, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Carvalho de Castro e 
de Maria Aparecida de Souza Azevedo.

O pretendente: GILDASIO TEODÓRIO DOS SAnTOS, profissão: sushiman, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Montezuma, MG, data-nascimento: 07/01/1995, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Sinézio Teodório dos Santos e de Alvina dos San-
tos Teixeira. A pretendente: JOyCCE ARAUJO DE OLIVEIRA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Caetés, PE, data-nascimento: 09/08/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alvacir Farias de Oliveira e de Iraneide 
Bezerra de Araujo.

O pretendente: JOSE VITOR RODRIGUES, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1999, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Irene Rodrigues e de Arlene Rodrigues da Silva. A 
pretendente: KAREn PATRIny DOS SAnTOS RODRIGUES, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/2002, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailson Gabriel Rodrigues e de Carina 
dos Santos Oliveira Silva.

O pretendente: LUCAS JOSé DA SILVA, profissão: técnico de instalação, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1985, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Djalma José da Silva e de Mônica Maria 
Salvino Silva. A pretendente: DAnIELE VIEIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Vieira da Silva e de Lucilene 
Vieira da Silva.

O pretendente: VInÍCIUS ARAUJO MEnDES, profissão: auxiliar de cobrança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Eraldo Araujo Mendes e de Andrea 
Cristina da Conceição. A pretendente: ISABELLE PEREIRA nESTERUR, profissão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/12/2002, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Fernando Luiz Nesterur 
e de Luciene Pereira Raymundo.

O pretendente: AnDRé LUIz OLIVEIRA DO nASCIMEnTO, profissão: vigilante, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lucia Oliveira do Nascimento. A 
pretendente: APARECIDA ALTARInA DE OLIVEIRA, profissão: cabeleireira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 27/03/1985, residente 
e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Odair Alves de Oliveira e de Joana Maria dos 
Santos Oliveira.

O pretendente: FELIPE SAnTAnA SAMPAIO, profissão: motorista de ônibus urbano, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Estenio 
Freitas Sampaio e de Raquel Pereira de Santana. A pretendente: JéSSICA DA CRUz 
SAnTOS, profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1992, residente e domiciliada em Ferraz 
de Vasconcelos, SP, filha de Nelson José dos Santos Filho e de Marilda Lima da 
Cruz Santos.

O pretendente: EVERTOn JOSé LOPES, profissão: pintor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1987, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Aldivino José Lopes e de Lenice Gonçalves Lopes. A 
pretendente: PRISCILA DA SILVA ROqUE, profissão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Divonzir Roque e de Josielma Rufino da Silva.

O pretendente: JOSé AMARO MARTInS FILhO, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jussari, BA, data-nascimento: 09/12/1974, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Amaro Martins dos Santos e de Elda 
de Oliveira Santos. A pretendente: ROSA hEnRIqUE ALVES, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1980, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves Subrinho e de 
Luzia Henrique Alves.

O pretendente: MAThEUS DE SOUzA LEBLOn, profissão: auxiliar mecânico, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 02/03/1997, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Juarez Batista Leblon e de Aparecida Fátima 
de Souza Leblon. A pretendente: RAqUEL SERAFIM, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Serafim e de Cecilia 
de Lima Serafim.

O pretendente: GABRIEL hARRy nUnES DOS SAnTOS, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Lages, SC, data-nascimento: 28/11/2002, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Macedo dos Santos e de 
Rytchielle Hedler Nunes Macedo dos Santos. A pretendente: LUAnA MAyARA EVAnS 
DE JESUS, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 12/01/2003, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Valdécio Aparecido Sousa de Jesus e de Sharon Evans de Araujo.

O pretendente: TIAGO DE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: balconista de medicamen-
tos, estado civil: divorciado, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 24/08/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Trajano dos Santos 
e de Rita de Oliveira Santos. A pretendente: ADRIAnA TRAJAnO SAnTOS, profis-
são: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/03/1975, residente e domiciliada em Cotia, SP, filha de Eduardo Trajano Santos e de 
Cicera Maria Santos.

O pretendente: AnDERSOn DE OLIVEIRA ALVES, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ulisses Alves Neto e de Yvette 
de Oliveira Alves. A pretendente: TAMIRIS DE SOUzA SILVA, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ubatuba, SP, data-nascimento: 05/04/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Custodio da Silva e 
de Elisabete de Souza.

O pretendente: BRUnO GARCIA hOnORATO, profissão: entregador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1990, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Garcia Honorato e de Luzia Candida. 
A pretendente: CInARA ELLEn DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cimario da Silva e de Maria Eliane da Silva.

O pretendente: JOnATAS MOnTEIRO BRAGA, profissão: auxiliar de armazém, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 15/05/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mozaniel Lopes Braga e de Ducineia 
Monteiro Braga. A pretendente: TATIAnA nEGRãO BRAGA, profissão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Belém, PA, data-nascimento: 19/08/1982, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmarino Braga e de Cândida do 
Rosario Negrão.

O pretendente: GUSTAVO ARAUJO nASCIMEnTO, profissão: instalador de TV à 
cabo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adriano Perci do Nascimento 
e de Erica Araujo Nascimento. A pretendente: JOyCE ALVES MORAIS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 12/03/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Maria Moraís e de 
Raimunda Alves de Castro.

O pretendente: JhOnATAS SAnTOS SOUzA, profissão: operador de estacionamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonilton Souza e de Vanusa Santos 
Sousa. A pretendente: FRAnCIELE BRAGA DE ASSIS SAnTOS, profissão: opera-
dora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de 
Assis Santos e de Rita de Cassia Braga.

O pretendente: GABRIEL SILVA DUARTE, profissão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanderlei Pereira Duarte e de Marta da 
Conceição Silva Duarte. A pretendente: BRUnA DA SILVA MELO, profissão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 03/05/1995, 
residente e domiciliada em Mogi das Cruzes, SP, filha de Gladystone da Silva Melo e 
de Rosiane da Silva Melo.

O pretendente: DEnIS DE PAULA ARAUJO, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemir Silva Araujo e de Rosiney de Paula Araujo. A 
pretendente: ThAIS CARVALhO LIMA, profissão: técnica de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/09/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Wanderley de Lima e de Maria 
Hivani Batista Carvalho.

O pretendente: MOISéS DA SILVA ROSA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/2000, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Rosa e de Regina Barbara da Silva. A preten-
dente: BIAnCA DE ALMEIDA DOS SAnTOS, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Vieira dos Santos e de Lidia Evangelista 
de Almeida dos Santos.

O pretendente: hEBERT DE ASSIS PEREIRA, profissão: auxiliar técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1986, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Luiz Silverio Pereira e de Fatima 
Aparecida de Assis Pereira. A pretendente: ELAInE CRISTInA PEREIRA DA SILVA, 
profissão: analista de pesquisa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/04/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sinval Pereira da Silva e de Neide Pereira da Silva.

O pretendente: WELLySOn FERREIRA DE OLIVEIRA, profissão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Felix do Xingu, PA, data-nascimento: 19/02/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Abraão Rodrigues de Oliveira e 
de Antonia Ferreira de Oliveira. A pretendente: GABRIELA TAVARES SIMãO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Simão Araujo Filho 
e de Elizabeth Tavares da Silva Araujo.

O pretendente: JOSé hEnRIqUE DE OLIVEIRA ARAúJO, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: Oliveira dos Brejinhos, BA, data-nascimento: 
29/04/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Souza 
Araújo e de Carmelita Silva de Oliveira Araújo. A pretendente: KAREn DA SILVA PRA-
zERES, profissão: técnica de nutrição, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 23/02/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Israel Prazeres e de Darcy Golin da Silva.

O pretendente: LUIS EDUARDO DAS GRAçAS ALVES, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Alves Filho e de Célia Batista 
das Graças Alves. A pretendente: LAIS CAMILA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João da Silva e de Teresinha Maria 
de Jesus da Silva.

O pretendente: SIVAnILDO FRAnCISCO DA SILVA, profissão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Manoel da Silva e de Maria 
Francisca da Silva. A pretendente: MARIA DO ROSARIO SILVA PEnhA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Espedito Ferreira da Penha 
e de Maria das Dores Silva Penha.

O pretendente: AGBELSOn DA SILVA SAnTOS, profissão: operador de empilhadeira, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/03/1976, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Nascimento dos Santos 
e de Eigleiz da Silva Santos. A pretendente: ROSIMEIRE DOS SAnTOS SAnTAnA, 
profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 02/12/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Osvaldo Barbosa de Santana e de Damásia dos Santos Santana.

O pretendente: MARCIO CAETAnO DOS SAnTOS, profissão: conferente de logística, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Cosme dos Santos e de 
Gerineide Caetano dos Santos. A pretendente: JOCELDA MARTInS MAIA, profissão: 
auxiliar de serviços gerais, estado civil: divorciada, naturalidade: Várzea Grande, MT, 
data-nascimento: 16/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Janete Martins Maia.

O pretendente: ADRIAnO SAnTOS DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1984, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Meneses de Oliveira e de Maria 
Cleuza dos Santos de Oliveira. A pretendente: GABRIELA ALVES DE SOUzA, profis-
são: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
31/01/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Joselito de 
Souza e de Ivete Alves da Silva Souza.

O pretendente: DIEGO RODRIGUES DA SILVA, profissão: repuxador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1997, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Heleno Esmerino da Silva e de Maria de 
Fatima Rodrigues da Silva. A pretendente: CARInE RODRIGUES DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gilvan Rodrigues da Silva 
e de Rosinete Maria Jaco.

O pretendente: FELIPE RODRIGO JACO, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1990, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Rosinete Maria Jaco. A pretendente: KELLy CRISTInA 
DE LIMA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Iolanda Barbosa de Lima.

O pretendente: FAGnER CARVALhO DE ASSIS, profissão: agente comercial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 25/07/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis e 
de Nadir Carvalho de Assis. A pretendente: BIAnCA ALVES KREPS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adriano Duarte Kreps 
e de Katia Alves Kreps.

O pretendente: ALAn BEnEDITO FERREIRA DOS SAnTOS, profissão: oficial corte 
religa, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elisangela Ferreira dos 
Santos. A pretendente: TATIAnA DA SILVA ROChA, profissão: controladora de aces-
so, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1980, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Gilberto Dias da Rocha e de Silvana 
Maria da Silva Rocha.

O pretendente: VAnDER LUÍS CORREIA DA SILVA, profissão: empacotador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Domingo Correia da Silva e de 
Maria Aparecida Franco da Silva. A pretendente: PRISCILA MônICA DA SILVA SOUzA, 
profissão: repositora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Zeferino 
de Souza e de Eva da Silva Leite.

O pretendente: PABLO SAnTOS nUnES SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson Nunes Silva e de Eliane Santos 
Silva. A pretendente: VAnESSA LOIOLA DA PAIxãO, profissão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ubirajara Nogueira da Paixão e de 
Valdice Loiola dos Santos.

O pretendente: RICARDO DERLI DE OLIVEIRA SILVA, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 06/03/1983, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Derli Sant'Ana Silva e de Maria José Ferreira de Oliveira. A pretendente: AnDRESA 
RAMOS DOS SAnTOS MEnDES, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: Dom Cavati, MG, data-nascimento: 16/07/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Marcos Mendes e de 
Reinalda Ramos dos Santos.

O pretendente: MIGUEL ELIAS FIGUEIREDO DA SILVA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/2000, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilmar da Silva e de 
Maria Aparecida Vieira de Figueiredo da Silva. A pretendente: CynTIA MASCARE-
nhAS, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1999, residente e domiciliada neste Distri-
to, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Mascarenhas e de Rosangela Cristina 
Eleuterio Mascarenhas.

O pretendente: MARCOS ROBERTO RêGO, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1970, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Deusdete do Nascimento Rêgo e de Maria do Sacramento 
Pinheiro Rego. A pretendente: ELIzABETE FELIx DE OLIVEIRA, profissão: do lar, 
estado civil: viúva, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 17/06/1964, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Felix de Oliveira e de Maria 
Gildete de Oliveira.

O pretendente: WILLIAM CARLOS DOS SAnTOS SOUzA, profissão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Carlos de Souza e de Jus-
sara Amai de Souza. A pretendente: CAMILA FERnAnDA PEREIRA DOS SAnTOS, 
profissão: consultora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/07/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ubirajara dos 
Santos e de Maria da Conceição Aparecida Pereira dos Santos.

O pretendente: JOãO PAULO nASCIMEnTO VEnTURA, profissão: operador de 
loja, estado civil: solteiro, naturalidade: Itanhaém, SP, data-nascimento: 05/01/2000, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Carlos Aparecido Ventura e de 
Lúcia Maria do Nascimento. A pretendente: GABRIELA DOS SAnTOS, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
05/01/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdineia 
Fatima dos Santos.

O pretendente: CAIO DE SOUzA BERTO DOS SAnTOS, profissão: operador de empi-
lhadeira, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Vanilton Berto dos Santos 
e de Domingas Carolina Souza Macedo. A pretendente: LUCIAnA ROBERTA FER-
nAnDES, profissão: operador de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 29/06/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Mario Meiro Fernandes e de Antonia Nair Silveira Fernandes.

O pretendente: ROBERTO CARLOS MOURA MOTA, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Imaculada, PB, data-nascimento: 03/11/1968, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Mota Sobrinho e de Jacira 
Moura das Chagas. A pretendente: ROSILEnE FIDênCIO BARBOSA, profissão: 
costureira, estado civil: viúva, naturalidade: Itaberaí, GO, data-nascimento: 21/08/1968, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Fidêncio e de 
Maria Luzia Fidêncio.

O pretendente: BRUnO OLIVEIRA FOnSECA, profissão: atendente balcão, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 27/11/1999, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Nivaldo da Silva Fonseca e de Kátia da Silva 
Oliveira Fonseca. A pretendente: LARISSA ARAúJO DA nÓBREGA, profissão: aten-
dente balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/08/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Erivanaldo 
Ferreira da Nóbrega e de Leidiomar de Araújo Ferreira Nóbrega.

O pretendente: EzEqUIEL ALVES DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de limpeza, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Alves de Oliveira. A 
pretendente: SABRInA OLIVEIRA ALEIxO DA SILVA, profissão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/2002, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Aleixo da Silva e de Sandra 
de Oliveira.

O pretendente: MARCOS JORGE DE qUEIROS DIOGEnES, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1994, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Delanio Diogenes 
e de Tatiane Cristina de Queiros Diogenes. A pretendente: RAFAELA DIAS SILVA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/08/1996, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, filha de Reginaldo Silva e de 
Edina Vieira Dias Silva.

O pretendente: FELIPE CERqUEIRA DOS SAnTOS, profissão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edimilson Cerqueira dos Santos e de 
Maria Edenice da Silva. A pretendente: nAThAnE CRISTInE DE CARVALhO SOUzA, 
profissão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 22/02/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Cicero Donizete de Souza e de Lucileine de Carvalho Souza.

O pretendente: GALVAM DA SILVA JORDãO, profissão: auxiliar de montagem junior, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 19/10/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nicolau Moreira Neto e de Laura 
da Silva Jordão. A pretendente: IVAnEIDE MOREIRA DE SOUSA, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Serrolândia, BA, data-nascimento: 10/11/1980, 
residente e domiciliada em Jacobina, BA, filha de João de Oliveira Sousa e de Marivalda 
Moreira de Sousa.

O pretendente: LUCAS DA SILVA SOUzA MAChADO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Souza Machado e de Barbara 
Cristina Santos da Silva. A pretendente: LETÍCIA JAnUTTE DE ARRUDA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Evaldo Luis de Arruda e 
de Nildineia Janutte.

O pretendente: SIDnEy RODRIGO PEREIRA, profissão: motorista, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Custódia, PE, data-nascimento: 10/03/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Cicera Pereira. A pretendente: náTALI 
OLIVEIRA DE ARAUJO, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 13/03/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nailson José de Araujo e de Luciana de Oliveira 
Santos Araujo.

O pretendente: MARCOS ALExAnDRE AnDRADE PInhEIRO, profissão: técnico 
de enfermagem, estado civil: divorciado, naturalidade: São Luis, MA, data-nasci-
mento: 21/03/1980, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Ribamar Costa Pinheiro e de Maria Silvane Andrade Pinheiro. A pretendente: 
ARIELE LUCIO CARDOSO, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Luiz Cardoso e de Suely 
Maria Lucio Cardoso.

O pretendente: GUILhERME DA COnCEIçãO LAURInDO, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson José Laurindo e de 
Zenilma Maria da Conceição. A pretendente: ALInE SAnTOS FERREIRA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/01/2003, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Inacio Ferreira de Lima e 
de Claudinete dos Santos.

O pretendente: VInICIUS LIMA CERqUEIRA, profissão: engenheiro eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1995, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Valter Lima Cerqueira e de Marilza Moreira da 
Silva Lima Cerqueira. A pretendente: MAyARA CARDOSO CUSTODIO, profissão: 
recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimen-
to: 08/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Fernando 
Custodio e de Edilene Cardoso de Almeida.

O pretendente: WELInGTOn DE SOUzA SAnTOS, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Izaquiel Oliveira Santos e de Maria 
Imaculada Fonseca de Souza Santos. A pretendente: FLAVIA DA SILVA FALCãO, 
profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 14/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João 
Pereira Falcão e de Célia da Silva Falcão.

O pretendente: RAPhAEL GOMES DE LIMA, profissão: gasista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1985, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aluizio Gomes de Lima e de Maria do Socorro 
Gomes de Lima. A pretendente: TÂnIA APARECIDA FERnAnDES, profissão: cirurgiã 
dentista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
03/11/1987, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Amauri Fernandes e de 
Ivanir Garbin Fernandes.

O pretendente: ALLAn FERREIRA DA ROChA, de nacionalidade brasileira, atuário, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1978), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Pedro Ferreira da Rocha e de Olivina Feliciano da Rocha. O 
pretendente: ROnALDO MARChEL GOMES, de nacionalidade brasileira, engenheiro de 
marketing, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/12/1981), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Ronaldo Matos Gomes e de Maria de Lourdes Marchel Gomes.

O pretendente: FáBIO MARGULIES, de nacionalidade brasileira, administrador de empre-
sas, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Horacio Luis Margulies e de Nora Nelida Fernandez de Margulies. 
A pretendente: LISA LIEBERBAUM, de nacionalidade brasileira, administradora de em-
presas, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/04/1990), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Isaias Lieberbaum e de Thema Patlajan.

O pretendente: GUSTAVO zUzI, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1992), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Vilmar Zuzi e de Silvia Mara Leal Zuzi. A pretendente: ROSILAnE DOS 
SAnTOS SOUSA, de nacionalidade brasileira, cartorária, solteira, nascida em Macéio, 
AL, no dia (16/08/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Edson 
dos Santos e de Maria Cicera de Sousa.

O pretendente: PEDRO ALExAnDRE ARTEM DInIz CAMPOS MELLO MARTInS 
PInTO, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no 
dia (29/10/1992), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Oriovaldo Campos 
Mello Martins Pinto e de Suze Artem Diniz Campos Mello Martins Pinto. A pretendente: 
CAROLInA CABRAL DOMInGUES DOS SAnTOS, de nacionalidade brasileira, profes-
sora, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/10/1996), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Edem Domingues dos Santos Junior e de Debora Ribeiro 
Cabral Domingues dos Santos.

O pretendente: PEDRO AUGUSTO DA COSTA FRAnCESChInI, de nacionalidade bra-
sileira, professor, solteiro, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia (06/08/1988), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Silvio Antonio Franceschini e de Trude Ribeiro 
da Costa Franceschini. A pretendente: PRISCILA KISELAR MORTELARO, de naciona-
lidade brasileira, estudante, solteira, nascida em Santo André, SP, no dia (15/05/1991), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Sergio Mortelaro e de Claudete 
Kiselar Mortelaro.

O pretendente: RUBEnS DIAS nETO, de nacionalidade brasileira, designer gráfico, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/08/1978), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Rubens Dias Filho e de Solange Maria Aranha Dias. A pretendente: 
VIVIAn VIAnnA LEAL, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, nascida em 
Guaratinguetá, SP, no dia (23/07/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Jorge Roberto Leal e de Katia Virginia Pereira Vianna Leal.

O pretendente: ThIAGO FIEL REzEnDE, de nacionalidade brasileira, professor, solteiro, 
nascido em Santos, SP, no dia (09/05/1980), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de José Carlos Ferreira Rezende e de Maria Fiel dos Santos Rezende. O pretendente: 
JACKSOn TEMOTEO DE LIMA, de nacionalidade brasileira, administrador de empresas, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1982), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Silas Temoteo de Lima e de Jacira França de Lima.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALISSOn BARRETO, de nacionalidade brasileira, solteiro, administrador 
de empresas, nascido em Jequié, BA, no dia (28/03/1978), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP filho de Maria Margarida Barreto. O convivente: BREnO CARVALhO 
GOnçALVES, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista de logística, nascido em 
Paracatu, MG, no dia (02/06/1991), residente e domiciliado em São Paulo, SP filho de 
Luciano de Sousa Gonçalves e de Filomena Pereira de Carvalho Gonçalves.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:

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
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