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De acordo com uma pesquisa realizada pelo IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers), organização profissional técnica dedicada ao 
avanço da tecnologia, 19% dos respondentes acreditam que a Manufatura 
será um dos segmentos mais impactados pela tecnologia em 2021. O estudo 
também mostrou que 55% dos entrevistados aceleraram a adoção da com-
putação em nuvem durante a pandemia, 52% adotaram o 5G e 51% tiveram 
projetos de Inteligência Artificial e Machine Learning acelerados .   

Planejamento, digitalização e atendimento: 
o futuro da Indústria em 2021

Em uma época de grande transformação digital, o setor audiovisual 
se tornou um das principais ferramentas para a comunicação eficaz de 
pessoas e organizações, já que está diretamente ligado ao modo em como 
a sociedade cria e consome conteúdo. Em 2020, durante o isolamento 
social em decorrência da pandemia, os vídeos se tornaram tanto escapa-
tória de entretenimento, quanto uma forma de interlocução e conexão 
entre empresas e seus colaboradores e método de educação.   

Cinco tendências do mercado audiovisual 
para este ano

Se eu tivesse que eleger uma palavra para representar o ano de 2020 eu 
com certeza escolheria MUDANÇA. O mundo todo se viu diante de uma 
situação que nos fez rever e mudar hábitos, readaptar formatos de trabalho, 
reinventar as comemorações e reuniões e nossas interações sociais foram, 
ainda mais, virtualizadas. As redes sociais se tornaram grandes aliadas na 
aproximação humana quando a presença física tornou-se arriscada à saúde. 
Essa necessidade acelerou o surgimento de novas tendências e formas 
de interagir dentro das comunidades online que já frequentamos.   

As principais tendências de redes sociais 
daqui em diante

Foto de Lukas no Pexels

Negócios em Pauta

Carteira do idoso
O governo publicou uma resolução no DOU que prorroga 

a validade das carteiras do idoso já impressas até julho de 
2021. A norma também altera os procedimentos para novas 
emissões. O documento serve para garantir acesso a vagas 
gratuitas ou desconto de no mínimo 50% em passagens 
interestaduais. Tem direito ao benefício todo cidadão com 
mais de 60 anos e renda igual ou inferior a dois salários 
mínimos. O Estatuto do Idoso estabelece que, para esses 
idosos de baixa renda, sejam reservadas duas vagas gratuitas 
em todos os veículos de transporte coletivo interestaduais. 
A regra serve para ônibus, barco e trem (avião não está 
incluso)/ABr.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: Marcelo Camargo/ABr

News@TI

Caminhos para adequar a área de Gestão de 
Pessoas à LGPD em evento online e gratuito

@A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) está em vigor 
há cinco meses e muitas empresas ainda têm dúvidas 

sobre o processo de adequação à norma. Há incertezas sobre 
multas, contratação de um Data Protection Officer (DPO) e os 
reais impactos para a área de gestão de pessoas. Para discutir 
esses pontos, a LG lugar de gente promove, em 3 de fevereiro 
(quarta-feira), às 16h, o webinar “LGPD na gestão de pessoas: 
responsabilidades, impactos e exemplos de sucesso”, com o 
objetivo de auxiliar as empresas a esclarecerem suas dúvidas, 
promoverem as adaptações necessárias e minimizarem os riscos 
de multas (https://www.lg.com.br/lps/webinar-lgpd/).   Leia 
a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.lg.com.br/lps/webinar-lgpd/

Qualquer pessoa pode ser 
trader, embora seja preciso 
algo mais para efetivamente ter 
sucesso nesse tipo de operação. 

Quando reúne as características tidas 
como ideais, a tendência é que o 

investidor possa identificar oscilações 
mesmo no curto ou no curtíssimo prazo. 
Consequentemente, seus resultados apa-
recem rapidamente e ele pode prosperar 
na Bolsa praticamente de imediato. 

Esse é um cenário ideal para boa parte 
das pessoas: ganhar muito dinheiro de 
maneira rápida, aplicando em ativos que 
dão retorno em menos tempo. É o que 
resume a postura do trader. Entretanto, 
para conseguir essa façanha, é impor-
tante saber quais são os itens que de 
fato influenciam no sucesso desse tipo 
de investidor. 

Conhecimento - Nem todas as ope-
rações resumem-se ao curto prazo. Da 
mesma forma como ocorre com investi-
dores especializados em estratégias mais 
duradouras, o trader também precisa 
estar sempre se dedicando ao conheci-
mento, mesmo depois que já se inseriu 
no ambiente da Bolsa de Valores. Estudo 
é fundamental, uma vez que, como o 
próprio nome sugere, a renda variável 
não repete resultados. 

Sendo assim, é preciso ter uma postura 
pró-ativa no sentido de estar sempre em 
busca de novos conhecimentos. Para ser 
trader, é importante ter a consciência de 
que cada novo dia exige novas aborda-
gens. A empresa que gerou lucro no pre-
gão anterior pode apresentar resultados 
ruins logo em seguida. Assim, sem uma 
boa base teórica, dificilmente é possível 
prosperar nesse mercado.

Estratégia - Fundamental também é 
atuar de maneira criteriosa, explorando 

Saiba o que é preciso para se 
tornar um trader

as características e as oportunidades que 
a Bolsa de Valores oferece. É preciso 
considerar especialmente o curto prazo 
e o curtíssimo prazo. Quem pratica o 
scalping, por exemplo, deve contar com 
uma estratégia bem elaborada e não 
tentar investir apenas de acordo com 
impressões, para mitigar riscos. 

Dentre as estratégias mais conhecidas 
estão o já citado scalping, o swing trade e o 
day trade. Elas se diferenciam em relação 
ao período em que o trader precisa se 
manter posicionado. De acordo com aqui-
lo que julgar mais interessante para seu 
perfil pessoal e com os conhecimentos 
adquiridos, o trader pode escolher entre 
se especializar em ações imediatas, cuja 
negociação dura algumas horas, ou então 
aplicar em ativos que serão comprados e 
vendidos em algumas semanas. 

Análises - Um bom analista é indi-
cado para qualquer atividade, seja ela 
envolvendo dinheiro ou não. No que diz 
respeito aos investimentos, o ideal é que 
o próprio trader seja capaz de criar suas 
análises para não ter que depender da 
ação de terceiros. Isso gera ganho de 
tempo nas ações do dia a dia, além de 
permitir amadurecimento em relação 
ao mercado. 

É preciso dominar o comportamento 
dos ativos, identificando motivos que le-
vam às oscilações das empresas na Bolsa 
e suas implicações futuras. Para tanto, 
é possível contar com recursos como a 
análise técnica de ações e a análise fun-
damentalista, entre outras. O ideal é que 
o trader profissional seja um especialista 
nesse tipo de observação, uma vez que a 
partir de uma boa interpretação de dados 
ele será capaz de ir além de abordagens 
incentivadas por impressões. 

Estratégias criteriosas, considerando o 
trabalho, a gestão e o mercado em que as 
empresas atuam, além de seu histórico 
de curto, médio e longo prazo na Bolsa 
de Valores são essenciais para o sucesso. 

Ferramentas - Para atuar como trader 
é indispensável contar com ferramentas 
capazes de ajudar na tomada de decisão 
e na simplificação de processos. Em 
relação a isso, vale ter atenção especial 
aos recursos que as corretoras de valores 
disponibilizam para seus clientes, como 
software para trade  (www.genialinves-
timentos.com.br). 

Entre essas ferramentas estão solu-
ções como o home broker, um sistema 
informatizado que funciona dentro das 
plataformas, no qual é possível enviar 
ordens de compra e de venda dos ati-
vos. Quanto mais sofisticado for o home 
broker melhor para o trader que poderá 
investir com qualidade. 

Além disso, é possível trabalhar com os 
chamados simuladores de investimentos 
que representam o ambiente da Bolsa 
para que o investidor possa praticar antes 
de efetivamente colocar seu dinheiro em 
jogo. Outra solução interessante é a cartei-
ra recomendada de ações, um documento 
que as corretoras oferecem para que o 
investidor tenha acesso às análises de 
especialistas que indicam onde investir.

Fonte: (www.expertamedia.com.br).

Fr
ee

pi
k

MuLhERES GANhAM 
ESPAçO E SE 
DESTACAM COMO 
hEADS NA áREA DE 
INOvAçãO     Leia na página 6

AvANçOS já PODEM SER PERCEbIDOS

Agronegócio paulista
As exportações do agronegócio 

paulista apresentaram aumento de 
12,9%, totalizando US$ 17,23 bilhões; 
enquanto as importações recuaram 
11,9%, somando US$ 4,13 bilhões. Com 
estes resultados, São Paulo fechou 
2020 com um superávit de US$ 13,10 
bilhões, montante 23,9% superior ao 
obtido em 2019, segundo a Secretaria 
de Agricultura. No mesmo período, as 
exportações totais do estado somaram 
US$ 42,39 bilhões e as importações 
de US$ 51,42 bilhões, registrando um 
déficit comercial de US$ 9,03 bilhões. 

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/mulheres-ganham-espaco-e-se-destacam-como-heads-na-area-de-inovacao/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-30-01-a-01-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-30-01-a-01-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-30-01-a-01-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/as-principais-tendencias-de-redes-sociais/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/cinco-tendencias-do-mercado-audiovisual-para-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/planejamento-digitalizacao-e-atendimento-o-futuro-da-industria-em-2021/
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Dôssie do Marketing Digital - como 
utilizá-lo de maneira assertiva

Forte atuação das marcas em redes sociais, estratégias de SEO, produção de conteúdo para as mídias online, 
plataformas de vendas via internet e experiência do usuário

OpiniãO

2021 e a Teoria 
do Pêndulo

Se pudéssemos voltar 
no tempo, durante o 
período de fevereiro 
a abril de 2020  (o 
auge da crise e do 
stress dos mercados), 
nem o investidor mais 
otimista diria que 
2020 se encerraria 
da maneira como 
desenrolou.

O Ibovespa na máxima 
histórica (depois de 
uma queda de apro-

ximadamente 50% no pior 
momento do ano!); o dólar 
recuou dos R$/US$ dos 6,00 
para 5,20; e os indicadores 
econômicos foram se re-
cuperando rapidamente 
durante o segundo semes-
tre. Adicione a tudo isso 
a extensão do bilionário 
pacote de auxilio aprovado 
pelo governo americano, 
portanto mais fôlego para 
maior economia do mundo 
continuar se recuperando; e 
os recentes dados da econo-
mia chinesa, que apontam 
para um PIB positivo  nesse 
ano.

E se voltássemos no tem-
po para outros períodos 
da história, observaríamos 
que o mercado se compor-
tou exatamente da mesma 
maneira: como um pêndulo 
que oscila entre o excesso 
de otimismo e o excesso de 
pessimismo. Em determina-
dos momentos, esse pên-
dulo perdura mais tempo 
em um dos dois extremos, 
mas cedo ou tarde acaba 
cedendo para o lado oposto. 

Diversas teorias de fi-
nanças e macroeconomia 
explicam esse comporta-
mento: regressão à média; 
excesso de liquidez a juros 
muito baixos, por muitos 
anos seguidos; efeito ma-
nada e loss aversion, dentre 
outros. Mais importante do 
que as teorias, é a arte de 
como gerir nossos inves-
timentos na prática, tanto 
em 2021, como ao longo de 
todos os próximos anos. E 
isso envolve três princípios 
fundamentais: 

Disciplina: definir uma 
estratégia de investimentos, 
implementá-la  e decidir 
manter ou alterar a estra-
tégia em vigor de acordo 
com os resultados obtidos. 
Lembrando que  investi-
mento não é aventura, nem 
um grande cassino. Perca 
pequeno (perder 50% do 
seu patrimônio implica em 
ter que ganhar 100% para 
retornar ao patamar origi-
nal!), e ganhe grande. Se 
sua estratégia não está ca-
librada para esse princípio, 
ela está errada; e quem não 
realiza pequenos prejuízos 
(vender um ativo com pre-
juízo) não entende que não 
existe estratégia infalível. 
Se exististe, as profissões 
de economista, assessor 
de investimentos, gestor 
de fundos e analista de in-
vestimentos não existiriam.

Diversificação: não estou 
falando apenas do clichê 
“não coloque todos os ovos 
na mesma cesta”. Estou 
falando em ter uma parte 
relevante do seu patrimô-
nio dolarizada, pelo menos 

20%, investindo em ativos 
do exterior. Esqueça essa 
questão do melhor timing 
para comprar dólar, porque 
ninguém tem essa reposta.  
A dinâmica fiscal brasileira 
é, até o momento, um pro-
blema sem solução. 

Além disso, em todos as 
crises da história recente, 
o dólar subiu fortemente.  
Esses dois pontos já são 
suficientes para dolarizar 
uma bela parcela do seu pa-
trimônio.  De lambuja, você 
vai gerar renda em dólar 
(legal nunca mais ter que 
se preocupar em deixar de 
viajar para fora do país por 
que o dólar subiu muito?);

Confiar em alguém que 
seja especialista nos dois 
princípios acima: ideal-
mente alguém que vai 
acompanhar você e seus 
investimentos durante toda 
vida, e conheça muito bem 
seu perfil de risco, necessi-
dade de liquidez e detalhes 
da sucessão patrimonial da 
sua família. Não digo ser 
impossível, mas acredito 
que seja muito difícil alguém 
que não respira o mundo 
dos investimentos ser um 
investidor eficiente atuando 
100% sozinho. 

Mesmo raciocínio vale 
para quando um economis-
ta, administrador, assessor 
de investimentos etc...
precisa de um médico, 
dentista ou advogado. Um 
especialista de muita quali-
dade técnica e de confiança 
faz toda diferença. E 2020 
está aí para não me deixar 
mentir: o investir desprepa-
rado, que atua no impulso, 
zerou sua carteira no auge 
da crise e/ou deixou de com-
prar e aumentar a posição 
quando os ativos ficaram 
muito baratos. Voltando ao 
final do primeiro parágrafo, 
é inegável que os mercados 
estejam precificando boas 
perspectivas para a econo-
mia brasileira e nossos in-
vestimentos durante 2021. 
Caso contrário, o Ibovespa, 
o câmbio e a curva de juros 
não estariam dando sinais 
tão positivos nos últimos 
60 dias. 

Num piscar de olhos, o 
mercado esqueceu da si-
nuca de bico em que nos 
encontramos em relação à 
necessidade de aprovação 
das reformas para conter 
a trajetória exponencial da 
dívida pública, da eleição 
da Câmara em fevereiro 
e do impacto econômico 
negativo que a demora em 
vacinar a população trará.  
Parece que o mercado está 
absurdamente confiante em 
relação ao futuro....alguém 
já ouviu falar na “teoria do 
pêndulo”? 

Torço para que os mer-
cados estejam certos, e 
o pêndulo permaneça no 
“território otimista” durante 
2021. Nem por isso deixarei 
de seguir à risca os três prin-
cípios colocados acima, hoje, 
ano que vem, e para sempre. 
Afinal de contas, aonde esta-
va o pêndulo em dezembro 
de 2019, bem antes da crise 
de 2020 explodir? 

 
(*) - É sócio e Economista 

da VLG Investimentos 
(www.vlginvestimentos.com.br).

Leonardo Milane (*) Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Logo, o marketing de conteúdo auxilia 
na "evangelização" do mercado, porém 
de uma maneira mais sutil e persuasiva. 

E-mail marketing, um clássico 
que nunca sai de moda - Engana-se 
quem pensa que o e-mail marketing 
é apenas um conteúdo que deve ser 
destinado ao spam ou ao lixo eletrônico 
das correspondências. Essa importante 
ferramenta dentro do marketing digital 
consiste em estabelecer um canal direto 
de comunicação com o seu target por 
meio de disparos a uma lista de conta-
tos conteúdos sobre produtos novos e 
informações relevantes, por exemplo, a 
fim de estreitar a relação com os leads 
e na conversão efetiva de vendas. 

Mas, atenção: cuide para não ser 
invasivo e estabeleça, sempre, uma 
comunicação fluida, humanizada e que 
agregue valor ao seu consumidor! 

A migração para o ambiente digital, 
sem dúvida, deixa de ser uma escolha 
e agora passa a ser um pré-requisito 
básico para garantir bons resultados 
e visibilidade dos negócios. Por isso, 
é de suma importância entender os 
mecanismos de marketing, investir 
em boas práticas e ter boas doses de 
criatividade para a receita do sucesso 
da sua marca. Invista nesta ideia! 

Fonte e mais informações: Instituto Brasileiro de 
Presença Digital (www.ibpresencadigital.com.br).

Invista na presença nas redes so-
ciais - Sabia que, em média, o brasileiro 
passa mais de 3h30 utilizando as redes 
sociais por dia? Com o uso de smartpho-
nes, smartwatches e computadores 
cada vez mais presentes em nosso dia 
a dia, as redes sociais tornaram-se um 
ponto de encontro entre grande parcela 
da população, então por que não usar 
isso a favor de sua marca? 

Essas plataformas auxiliam as em-
presas a ter um contato mais dinâmico, 
próximo e, até mesmo, humanizado com 
seu público, bem como a possibilidade 
de pulverização orgânica rápida e fe-
edbacks, respostas e mensuração de 
resultados quase que instantâneos. E, 
o melhor: há maneiras de impulsionar 
a visibilidade de seu post de maneira 
gratuita e paga - essa última por um 
preço muito menor e competitivo em 
relação às mídias tradicionais. 

Conteúdo de qualidade para o 
público é a alma do negócio -  Não 
basta apostar na presença digital se o 
conteúdo que você está disponibilizan-
do não for qualificado! Por isso, o marke-
ting de conteúdo é o seu braço direito 
neste quesito. Essa área é a responsável 
pela criação de uma estratégia robusta e 
mais assertiva, trazendo textos, pílulas, 
artigos, blogs e até mesmo e-books de 
temas importantes e de relevância para 
o seu setor, posicionando-o como um 
especialista na área.

Sem dúvida, em algum momento 
durante uma navegação na inter-
net, todos nós já nos deparamos 

com pelo menos um desses termos, 
mas o que será que tudo isso tem em 
comum? Se a sua resposta foi "marke-
ting digital", saiba que está correta! 

Traduzindo para uma linguagem mais 
simples, o marketing digital pode ser 
entendido como um plano de ações 
para promover e agregar valor a uma 
marca e/ou produto no ambiente online. 
Seja para apresentar uma empresa, 
impulsionar as vendas ou, até mesmo, 
criar e estreitar relacionamento com 
o público-alvo, este segmento tem re-
gistrado um grande boom nos últimos 
tempos, graças à ascensão das redes 
sociais e dos recursos da internet. 

A fim de dar uma força extra àqueles 
que ainda estão engatinhando quando 
o assunto é vendas na internet, Luiz 
Felipe Grossi, CEO e cofundador do 
Instituto Brasileiro de Presença Digital, 
plataforma de marketing digital que 
auxilia empreendedores de todos os 
segmentos e portes a criarem um canal 
de vendas online - o IBPD -, preparou 
um "dossiê" explicando os principais 
conceitos da área e como aplicá-los 
de maneira eficiente no seu modelo de 
negócios. Confira! 

Otimize as buscas da sua marca 
por meio do SEO - Sabe por que 
algumas buscas estão logo nas primei-
ras páginas dos buscadores, enquanto 
outras de mesmo tema estão lá para o 
final? Ou, ainda, quando você começa 
a digitar algo na lupa e começam a apa-
recer outras pesquisas com as mesmas 
palavras-chave? Bem, o SEO é um dos 
grandes responsáveis por isso! 

De forma resumida, o chamado Sear-
ching Engine Optimization nada mais 
é que a otimização de mecanismos de 
buscas. Logo, o SEO é um conjunto de 
estratégias de marketing, boas esco-
lhas de termos-chave e a inclusão de 
hiperlinks e links patrocinados, a fim 
de trazer relevância ao conteúdo e au-
mentar a "pontuação" do seu conteúdo 
e, consequentemente, visibilidade e 
geração de leads da sua marca, produto 
ou empresa. 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

informes sobre cobertura de estoque, cotações de frete por pedido 
e vendas por categorias (https://www.conectala.com.br).

App Zurich Risk Advisor amplia 
funcionalidades

@O aplicativo Zurich Risk Advisor (ZRA) possibilita que sejam 
feitas avaliações de riscos a distância, em tempo real e em 

qualquer parte do mundo, assim como nas situações de sinistros. 
Além de ser único no mercado, ele provou-se útil após a decretação 
da pandemia, já que milhares de empresas e trabalhadores passa-
ram a atuar no regime de home office. Agora, a Zurich incrementa 
ainda mais o app com um novo módulo: o Self Risk Assessment, 
para riscos cibernéticos – cuja incidência aumentou desde então, 
ameaçando as operações de corporações de todos os portes e áreas 
de atuação (www.zurich.com.br.).

Philips lança caixas de som

@A partir deste mês, chega ao Brasil a nova linha de caixas de som 
da Philips, os modelos do tipo “Party Speaker” NX100 e NX200, 

ambos muito potentes, com graves reforçados e luzes de LED. São no-
vidades que a Philips traz especialmente para um público que prioriza 
qualidade e fidelidade de som. A NX100 dispõe de um canal de som 
em seu alto-falante, além de potência de 40 W (TDH 1%), conectivi-
dades variadas, efeito de luz no alto-falante, karaokê, LED vermelho 
para modo de espera e modo Eco, e bateria com duração de 14 horas. 
Por outro lado, a caixa de som NX200 se diferencia do outro modelo, 
principalmente por oferecer dois canais de som em seu alto-falante e 
potência de 80 W (TDH 1%) (www.tpv-tech.com.br).

Certificado digital: emissão primária remota 
é aprovada

@O Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas (CG 
ICP-Brasil), em sua primeira reunião virtual do ano realizada 

na sexta-feira (22/01), aprovou por unanimidade resolução que 
prevê a inclusão de batimento biométrico e biográfico no processo 
de identificação de requerente de certificado digital ICP-Brasil. A 
alteração no documento Requisitos Mínimos para as Declarações 
de Práticas de Certificação das Autoridades Certificadoras da ICP-
-Brasil – DOC-ICP-05 foi proposta pelo Grupo de Trabalho Técnico 
(GTT) e entrará em vigor em 1º de fevereiro (www.aarb.org.br).

Líder global no mercado de refrigeração de 
data centers

@A Vertiv, fornecedora global de soluções de infraestrutura 
crítica e continuidade, foi classificada pela empresa de análise 

de mercado Omdia como a maior fornecedora global do mercado de 
refrigeração de data centers. A pesquisa recentemente divulgada 
destaca que tecnologias de rejeição de calor estabelecidas, como as 
de Refrigeração por Expansão Direta (DX), por Água Gelada e Eva-
porativa, continuam a dominar o mercado. Essas tecnologias estão 
cada vez mais sustentáveis. Além disso, novas tecnologias, como 
algumas formas de refrigeração líquida, devem crescer em 2021. 
Os operadores de data centers buscam por formas de melhorar a 
eficiência num momento em que a computação exige cada vez mais 
energia (Vertiv.com).

Digisystem firma parceria com LivePerson

@A educação a distância tornou-se essencial para o segmento de 
educação e, para auxiliar as Instituições de Ensino a reforçar a 

transformação digital, a Digisystem acaba de firmar uma parceria com 
a LivePerson, empresa líder em Inteligência Artificial Conversacional 
e mensagens em escala corporativa. A parceria tem como objetivo 
oferecer às Instituições de Ensino a capacidade de integrar assistentes 
virtuais e serviço digital em suas atuais ofertas de comunicação digital. 
Com baixo investimento, o projeto oferece às empresas integração 
com os melhores players do mercado e entrega um console de aten-
dimento humano com Inteligência Artificial (AI), Compreensão de 
Linguagem Natural (NLU) e Software como serviço (SaaS) (https://
www.digisystem.com.br/).

Ferramenta Seller Center

@A Conecta Lá traz ao mercado seu mais novo produto, o Seller 
Center. A nova ferramenta disponibilizada pela startup permite 

a gestão de marketplaces em uma plataforma de vendas, por meio 
dos sistemas integradores entre esses lojistas e o canal de vendas. 
A ferramenta também permite gestão sobre o controle de disponi-
bilidade de ofertas, sobre toda a parte logística correspondente às 
vendas no marketplace, sobre o atendimento realizado dentro da 
plataforma e o monitoramento de cada pedido realizado individu-
almente. O Business Intelligence, outro recurso do Seller Center, 
também possibilita um acompanhamento em tempo real das vendas, 
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focado no consumidor final. Os principais produtos do portfólio da 
fabricante, incluindo os produtos da marca Trento, estarão disponíveis 
para compra com possibilidade de entrega para todos os estados do 
Brasil. A criação da loja online, que já está em pleno funcionamento, 
faz parte do processo de virtualização da Peccin - uma tendência que 
se intensifica em todo o mundo e que ganhou ainda mais força durante 
o último ano -, além de reforçar o comprometimento da empresa com a 
inovação e modernização de processos para melhor atender ao público, 
oferecendo a facilidade de encontrar os produtos da marca. Com isso, a 
empresa deseja criar uma forte presença no mercado digital e garantir 
alcance em todas as regiões. Saiba mais em: (www.loja.peccin.com.br). 

E - Melhores Talentos 
A Stone, empresa de tecnologia financeira, abriu inscrições para a 13ª 
edição do Recruta Stone. No programa de recrutamento de talentos, 
a companhia utiliza uma proposta diferente das seleções tradicionais, 
priorizando um recrutamento inovador nas etapas iniciais e se aprofun-
dando na trajetória individual de cada candidato nas fases seguintes. 
A empresa também utiliza o processo de seleção como um programa 
de formação para todos os candidatos participantes e para os mais de 
duzentos líderes da companhia envolvidos. Sem número pré-definido 
de contratações, o Recruta Stone possui dez fases e tem duração de 
quatro meses. Sem pré-requisitos, para se inscrever basta acessar o site 
(https://www.recrutastone.com.br/).

F - Maior Empresa B 
Após um robusto processo de auditoria, Natura &Co foi certificada 
como Empresa B pelo B Lab, organização sem fins lucrativos que reúne 
empresas convictas de que, por meio de seus produtos, práticas e go-
vernança, podem gerar desenvolvimento socioambiental e econômico. 
A novidade torna o grupo Natura &Co - formado por Avon, Natura, The 
Body Shop e Aesop - a maior companhia a obter a certificação como 
Empresa B do mundo. Empresas B atendem aos mais altos padrões de 
verificação de desempenho social e ambiental, transparência pública 
e responsabilidade legal ao conciliar lucro e propósito. Para obter a 
certificação B, companhias precisam atingir, no mínimo, 80 pontos 
em uma auditoria extensa, cuja pontuação máxima é 200. Natura &Co 
conquistou 110 pontos. 

G - Finance Awards 
A Via Varejo, dona das marcas Casas Bahia e Pontofrio, é a ganhadora do 
Latin Finance Awards 2020, na categoria ‘Deals of the Year’ da América 

A - Trabalhar em Florianópolis
A Ahgora Sistemas, empresa que desenvolve tecnologias para gestão de 
pessoas, está com trinta vagas abertas para novos colaboradores. A em-
presa, que registrou um aumento de mais de 100% na geração de caixa 
em 2020, começa 2021 com funções disponíveis em diversas áreas. O des-
taque fica por conta das dezesete vagas para o time de desenvolvimento: 
são dez para desenvolvedor full stack, três para full stack - integrações 
e uma para segurança, além de duas chances para Data Scientist e uma 
para Data Engineer. Os setores de marketing, financeiro e vendas também 
contam com diversas vagas abertas , entre elas Presales Solution, Analista 
de Marketing e Consultor de Vendas para a Ahfin, Assistente Financeiro, 
e Vendedor Hunter. Maisinformações: (https://vempraahgora.gupy.io/).

B - Serviços Aeroportuários
A Universidade Guarulhos (UNG) está com inscrições abertas para a 
terceira turma do curso de extensão Serviços Aeroportuários, que visa 
qualificar a mão de obra de quem atua neste setor. O curso é voltado a 
todo e qualquer profissional que atue ou queira atuar com o setor aeropor-
tuário, e busca formar e qualificar profissionais para atuar no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, que é o maior da América Latina. O curso 
faz parte do projeto Qualifica Guarulhos, em parceria com a Associação 
Brasileira das Empresas de Serviços Auxiliares ao Transporte Aéreo 
(ABESATA), e conta com apoio da Prefeitura de Guarulhos. Inscrições 
podem ser realizadas até o dia 5 de março, no site (extensao.ung.br). As 
aulas terão início no dia 5 de abril e se encerram em 11 de junho. 

C - Multinacional Retornando
A multinacional alemã DVA Agro, sediada em Hamburgo, especialista na 
proteção de cultivos, nutrição vegetal e adjuvantes especiais para a agricul-
tura sustentável, acaba de anunciar o retorno de suas atividades no Brasil. 
A empresa com mais de cinquenta anos de experiência presente na Europa, 
América Latina, Ásia e África, e que há cinco não operava no território brasileiro, 
está investindo mais de US$ 100 milhões na retomada. Na estratégia, além da 
construção de um laboratório próprio de pesquisa e a contratação de novos 
profissionais, a companhia lançará um portfólio e ainda planeja a instalação 
de fábrica própria até 2023. A expectativa do grupo no mercado brasileiro é 
grande, e a projeção é que o país até 2026, seja responsável sozinho por 50% 
do faturamento global da companhia. Mais informações: (https://dva.com/br/).

D - Candies no E-commerce 
A Peccin S.A, empresa gaúcha que atua no setor de candies e chocolates, 
anuncia mais uma novidade: o lançamento de um e-commerce próprio 

Latina, com a operação de follow-on realizada em junho daquele ano, 
que resultou na captação de recursos de R$ 4,5 bilhões direcionados 
para investimentos na área de tecnologia e logística, além de reforço 
na estrutura de capital. A cerimônia de premiação, que pela primeira 
vez acontecerá de forma virtual, é realizada anualmente nos EUA e 
contempla as melhores transações no mercado de capitais na América 
Latina ao longo de 2020. A Latin Finance é uma revista norte-americana 
que se dedica à cobertura dos mercados de capitais da América Latina. 
Uma vez ao ano, a revista concede prêmios às transações de maior 
destaque na região. 

H - Construção e Mineração
Com a retomada da economia pós-pandemia, vislumbrando crescimen-
to na geração de negócios, a Messe Muenchen do Brasil, juntamente 
com sua parceira institucional, a Associação Brasileira de Tecnologia 
para Construção e Mineração (Sobratema), confirmam a 11ª edição da 
M&T Expo - Feira Internacional de Equipamentos para Construção 
e Mineração, que ocorrerá entre os dias 5 e 8 de julho, no São Paulo 
Expo Exhibition & Convention Center. Segundo dados da Sobratema, 
a perspectiva para o ano é de aumento nas vendas da ordem de 20% 
no segmento de máquinas da linha amarela e de 25% para todo setor 
de equipamentos para construção. Mais informações: (https://mtexpo.
com.br/pt/).

I - Água no Semiárido
Especialistas dos setores público e privado, da sociedade civil e de 
universidades vão se reunir para discutir os desafios de levar água de 
qualidade para as famílias do Semiárido. Na terça-feira, 9 de fevereiro, o 
Ministério do Desenvolvimento Regional e a Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep) promovem seminário online para captar e avaliar ações 
inovadoras que apoiem a iniciativa. O Ministério já atua com ações de 
abastecimento de água na região, desde grandes obras hídricas, como o 
Projeto de Integração do São Francisco, a ações como entrega de água 
por meio da Operação Carro Pipa, perfuração de poços, implantação de 
sistemas de dessalinização e obras de saneamento básico, entre outros. 
Serão debatidas soluções inovadoras com foco no abastecimento de 
água. Inscrições feitas em:(https://www.sympla.com.br/webinar-ino-
vacao-aberta-para-o-abastecimento-de-agua-no-emiarido__1109920).

J - Transição Digital
A Prefeitura de Barueri está capacitando os servidores municipais que 
irão liderar a transformação digital do Município por meio do programa 
“Barueri Sem Papel”. Ao todo, cerca de cem profissionais de diferentes 
setores participam dessa primeira fase de aprendizagem e servirão de 
multiplicadores em suas respectivas áreas para a transição digital, que 
prevê a digitalização dos serviços públicos prestados aos mais de 260 
mil moradores de Barueri. Com o projeto, a cidade deve reduzir entre 
60% a 70% do valor gasto atualmente com papel utilizado nos processos 
municipais, além de toner de tinta e o suporte técnico para a emissão 
de documentos, gerando uma economia anual de até R$ 1,27 milhão 
aos cofres públicos. 

Este é o ano do 
velho normal 

tecnologicamente 
acelerado

Após um período 
extremamente 
conturbado, 
tudo indica que 
começamos a 
afrouxar o nó que 
tanto sufocava 
o crescimento 
das empresas e o 
desenvolvimento dos 
negócios

O período de 2020 foi 
desafiador. Vive-
mos um boom do 

incremento considerável 
do e-commerce nunca 
visto no Brasil. Peque-
nas, médias e grandes 
companhias perceberam 
que o desenvolvimento 
tecnológico não é apenas 
importante para a lucra-
tividade, porém, crucial. 
O consumidor se tornou 
ávido pela aceleração do 
tempo de resposta e, com 
isso, ainda mais exigente. 

O ano de 2021 pode ser 
considerado o acelerador 
do futuro. Convivemos, 
no período passado, com 
a tecnologia digital em 
uma esfera que era, até 
então, deixada de lado. O 
conceito de home office foi 
amplamente intensificado 
e colocado em prática, as 
escolas se voltaram para 
o ensino a distância, a 
telemedicina proporcio-
nou fácil acesso à saúde, 
inúmeros setores da eco-
nomia pisaram fundo para 
não perderem oportunida-
des. Foi um virar de chave 
em inúmeras esferas. 

É sabido que a tecnologia 
cresce muito mais rápido 
do que a nossa capacida-
de de entendimento. Os 
robôs não vão acabar com 
os empregos – como é a 
preocupação de muitos 
profissionais -, mas farão 
com que utilizemos melhor 
nossos cérebros, além de 
permitir que as empresas 

liberem os colaboradores 
de trabalhos braçais para 
que possam executar ta-
refas mais relevantes e 
criativas. 

Hoje, a produção é in-
telectual e não mais de 
processos rotineiros. E a 
tecnologia evolui numa 
velocidade geométrica, ex-
ponencial, enquanto nos-
sos hábitos e forma de pen-
sar seguem linearmente. 
Portanto, o entendimento 
disso é fundamental, pois, 
nós, seres humanos, não 
temos habilidade suficien-
te para acompanhar esse 
crescimento enorme. Ace-
lerando a educação, dimi-
nuiremos a desigualdade 
econômica. E precisamos 
entender que o futuro é o 
learning by doing, ou seja, 
fazendo e aprendendo. 

Com a tecnologia e a 
digitalização, vivemos a 
cultura da experimentação 
graças à sustentabilidade. 
As empresas estão se 
tornando cada vez mais 
agentes educacionais. 
Tudo o que está no meio 
do caminho tende a desa-
parecer. Os consumidores 
querem agilidade e funcio-
nalidade, mas, muito mais 
do que isso, eles passam a 
ser tratados como indiví-
duos e não mais como um 
amontoado de clientes. 

A melhor estratégia para 
o futuro é perceber a mu-
dança e adaptar-se a ela 
com rapidez. As organiza-
ções vão à falência não por 
errarem no inovar, mas por 
fazerem a mesma coisa por 
muito tempo. Os maiores 
concorrentes, hoje, são as 
transições de mercado. 

A tendência para os pró-
ximos vinte anos é não ter-
mos uma nova geração e, 
sim, uma nova civilização, 
tecnologicamente super 
desenvolvida. 

(*) - É diretor-presidente 
da Pormade Portas.

Claudio Zini (*)

Economia dos EUA caiu 
3,5% em 2020, maior 
tombo desde 1946

A economia dos Estados Uni-
dos fechou o ano de 2020 com 
uma retração de 3,5%, após o 
quarto trimestre apresentar um 
alta de 4% - um pouco abaixo do 
esperado pelos analistas, um va-
lor entre 4,2% e 4,4% -, informou 
o Departamento de Comércio 
ontem (28). Nos últimos seis 
meses, o PIB conseguiu subir - no 
terceiro trimestre, a alta foi de 
33,4% -, mas não foi o suficiente 
para compensar as perdas do 
primeiro semestre, o mais afetado 
economicamente pela pandemia 
da Covid-19.

Segundo analistas, os números 
baixos dos últimos três meses 
do ano passado foram afetados 
por conta das novas medidas 
restritivas que precisaram ser 
implantadas por conta da segunda 
onda de casos do Coronavírus 
Sars-CoV-2. A queda econômica 
também é a primeira desde 2009 
quando, com a enorme crise fi-
nanceira, o PIB contraiu 2,5%. No 
entanto, para este ano, a previsão 
é de uma retomada da economia, 
caso a vacinação consiga atingir 
seu objetivo.

Os Estados Unidos são os mais 
afetados, em números totais, pela 
crise sanitária causada pelo novo 
Coronavírus: são mais de 25,5 
milhões de casos confirmados 
e 429,2 mil mortes - nas últimas 
24 horas, foram quase quatro mil 
óbitos. De acordo com os números 
do portal Our World in Data, o país 
já aplicou 23,5 milhões de doses 
das vacinas aprovadas (Pfizer/
BioNTech e Moderna) - (ANSA).

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP), que mede a va-
riação de preços de produtos 
na saída das fábricas, fechou 
2020 com uma inflação de 
19,40%. A alta de preços é 
a maior registrada desde o 
início da série histórica da 
pesquisa, em 2014, segun-
do informações do IBGE. A 
inflação de 2020 foi influen-
ciada principalmente pelas 
altas de preços dos alimentos 
(30,23%), indústrias extra-
tivas (45,35%), metalurgia 
(34,63%) e outros produtos 
químicos (23,71%). Apenas 
os derivados de petróleo 
tiveram deflação (queda de 
preços) no ano: -5,47%.

Entre as grandes catego-

Os números contribuíram para o recorde geral do ano, de 146,6 
milhões de toneladas.

Após quedas no primeiro 
semestre de 2020, a movi-
mentação de contêineres 
no Porto de Santos se 
recuperou e terminou o 
ano com recorde histórico 
no segmento que trans-
porta as cargas de maior 
valor agregado. Dezembro 
registrou crescimento de 
20% na movimentação de 
contêineres sobre o mesmo 
mês de 2019, para 437,4 
mil TEU (medida padrão 
para um contêiner de 20 
pés), e alta de 9,5% sobre 
novembro, que já registrara 
o melhor desempenho para 
um mês até então, com 
399,3 mil TEU. 

No ano, foram 4,23 mi-
lhões TEU, alta de 1,6% 
sobre o recorde anterior, 
verificado em 2019 (4,17 
milhões TEU). O levanta-
mento foi feito pela Gerên-
cia de Inteligência de Mer-
cado e Estatística da Santos 
Port Authority (SPA). Con-
siderando todas as cargas, 
o Porto encerrou dezembro 
com crescimento de dois 
dígitos, 16,2%, sobre igual 
o mesmo mês do exercício 
anterior, chegando a 11,9 
milhões de toneladas. Os 
números contribuíram para 
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A inflação foi influenciada principalmente  
pelas altas de preços dos alimentos, indústrias extrativas, 

metalurgia e outros produtos químicos

Preços da indústria 
fecham 2020 com alta de 19,40%
A alta de preços é a maior registrada desde o início da série histórica da pesquisa, em 2014, segundo 
informações do IBGE
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usados no setor produtivo 
(16,10%). Os bens de consu-
mo duráveis tiveram alta de 
11,57%, enquanto os bens de 
consumo semi e não duráveis 
tiveram inflação de 13,51%.

Em dezembro, o IPP regis-
trou inflação de 0,41%, abaixo 
da taxa de 1,38% do mês an-
terior. Dezessete das vinte e 
quatro atividades industriais 
pesquisadas tiveram inflação. 
Os principais responsáveis 
pela taxa de dezembro foram 
refino de petróleo e produtos 
de álcool (5,41%), metalurgia 
(1,65%) e borracha e plástico 
(2,75%). Por outro lado, sete 
atividades, tiveram queda, 
com destaque para os alimen-
tos (-1,17%) (ABr).

rias econômicas da indústria, 
a maior alta foi observada nos 
bens intermediários, isto é, 
os insumos industrializados 

usados no setor produtivo 
(24,41%), seguidos pelos 
bens de capital, isto é, as 
máquinas e equipamentos 

Movimentação de contêiner fecha 
dezembro com recorde histórico

o recorde geral do ano, de 
146,6 milhões de toneladas, 
alta de 9,4% sobre 2019. 

A participação acumula-
da de Santos na corrente 
comercial brasileira se man-
teve no patamar de 28% em 
dezembro, o equivalente a 
US$ 103,2 bilhões. O número 
de atracações de navios no 
ano foi 4.904, alta de 1,3% 
em relação a 2019 (4.842). 

“O recorde histórico de 
movimentação é reflexo da 
retomada da economia bem 
como das medidas imple-
mentadas por essa gestão 
profissional e técnica, alinha-
da às diretrizes do Governo 
Federal”, disse o diretor de 
Operações da SPA, Marcelo 
Ribeiro. 

Os embarques no mês 

somaram 8,0 milhões de 
toneladas, aumento de 
16,1% na base anual, e os 
desembarques, 3,8 milhões 
de toneladas, crescimento 
de 16,4%. No acumulado do 
ano, alta também nos dois 
fluxos: 13,2% nos embar-
ques, para 106,8 milhões 
de toneladas, e 0,3% nos 
desembarques, para 39,8 
milhões de toneladas. As 
exportações do complexo 
soja, álcool, celulose, óleo 
combustível, e óleo diesel 
e gasóleo apresentaram 
os maiores crescimentos, 
lideradas pelos embarques 
de açúcar, que avançaram 
69,5%, para 24,1 milhões 
de toneladas. Fonte e mais 
informações: (www.porto-
desantos.com.br).



Faça com que sua 
empresa se torne 

uma empresa global

Já não é mais 
novidade que 
a pandemia 
impulsionou 
os brasileiros a 
apostar no próprio 
negócio e enxergar o 
empreendedorismo 
como uma fonte de 
renda

De janeiro a se-
tembro de 2020, 
a quantidade de 

microempreendedores in-
dividuais (MEI) cresceu 
14,8% quando comparado 
com o mesmo período do 
ano anterior, chegando a 
10,9 milhões de registros, 
segundo dados do Portal do 
Empreendedor, do Governo 
Federal. Ao mesmo tempo 
que o nosso país oferece 
diversas possibilidades, 
dificuldades burocráticas 
devido à mentalidade con-
servadora do mercado, 
desmotivam as pessoas de 
tirar os planos do papel. 

Estamos vivendo um mo-
mento muito propício para 
se pensar em internacionali-
zação. Com a globalização e 
o fácil acesso a informações, 
levar uma empresa para 
fora é um desafio menor 
do que já foi um dia. De 
acordo com uma pesquisa 
realizada pela Fundação 
Dom Cabral (FDC) - escola 
de negócios brasileira com 
padrão e atuação interna-
cionais de desenvolvimento 
e capacitação - 71,9% das 
companhias aumentaram os 
investimentos no mercado 
externo. 

Ou seja, o processo de 
internacionalização passou 
a ser uma estratégia para as 
organizações acelerarem o 
crescimento e compensa-
rem as perdas financeiras. 
Em um contexto de cres-
centes mudanças, estudar 
as variáveis e problemáticas 
em torno dos mercados ex-
ternos é fundamental para 
o sucesso de uma marca. 

Além de definir metas a se-
rem atingidas e o orçamen-
to necessário, identificar 
países potenciais, analisar 
fatores macro e microe-
conômicos, conhecer as 
diferenças de mercado, as 
regras e os processos que 
os definem, entender as 
exigências legais e verificar 
a presença de concorrentes 
no local, por exemplo, são 
alguns dos cuidados para 
se levar em consideração. 
Registrar a empresa no 
país escolhido também é 
primordial para protegê-la 
internacionalmente. 

Obter uma marca global 
aumenta a credibilidade e 
reforça o reconhecimento 
pelos consumidores brasi-
leiros. Além disso, apostar 
no comércio exterior é uma 
excelente alternativa para 
quem deseja ficar cada vez 
menos vulnerável à vola-
tilidade que enfrentamos 
atualmente no mercado 

brasileiro. 
Dentre outras vantagens, 

destaco o potencial para 
aumentar o faturamento 
da firma, por conta da taxa 
de conversão das moedas; 
a diminuição dos custos de 
vários setores da compa-
nhia, como mão de obra e 
matéria-prima; e atualiza-
ção do modelo de negócio, 
uma vez que a inovação 
passa a fazer parte do jogo. 

Indiscutivelmente, os 
Estados Unidos, berço do 
capitalismo, lideram com 
larga vantagem a entrada 
de brasileiros e empresas 
brasileiras em seu territó-
rio. O que tenho visto, é 
que a grande maioria dos 
empresários têm optado 
pela região devido à pujança 
financeira e pela segurança 
econômica, política e con-
tratual. 

Ainda com base na apu-
ração da Fundação Dom 
Cabral, observamos forte 
presença de internaciona-
lização das empresas bra-
sileiras na Europa, sendo 
o Reino Unido, a França, a 
Espanha e a Itália os países 
com a maior concentração. 
Dentre os países asiáticos, a 
China é o principal destino 
das nossas companhias. 
Acredito que a internacio-
nalização deverá ser uma 
constante nos próximos 
anos. Uma vez iniciado o 
processo, podemos passar 
por ajustes, mas não re-
gressar. 

Ao contrário do que se 
possa imaginar, o comércio 
exterior de empresas brasi-
leiras é algo extremamente 
positivo para o desenvolvi-
mento do Brasil, uma vez 
que quando marcas nacio-
nais conquistam espaço na 
economia mundial, auxiliam 
nos resultados do balanço 
de pagamentos do país e 
ajudam a culminar uma 
indústria nacional forte, 
tecnologicamente avançada 
e competitiva. Atuar em ou-
tros países não é uma tarefa 
fácil, mas pode render maior 
solidez aos envolvidos. 

Como bom brasileiro, 
torço para que consigamos 
evoluir de forma expressiva 
na internacionalização e que 
nossas marcas sejam co-
nhecidas em todo o mundo. 
Especialistas apontam que o 
Brasil será um dos últimos 
países a retomar a economia 
depois da crise do Coronaví-
rus e, se eu pudesse dar um 
conselho aos empreendedo-
res, seria buscar a ajuda de 
profissionais especializados 
para auxiliar nas possíveis 
dúvidas. 

2021 começou e temos 
infinitas chances de dar o 
pontapé inicial na evolução 
dos nossos projetos. Diante 
de tanta instabilidade, o dó-
lar apresenta o menor risco 
de desvalorização e inflação. 
Não há o que temer! 

(*) - É Diretor de Expansão 
da Bicalho Consultoria Legal, 

empresa especializada em 
migração, internacionalização de 

negócios e franquias.

Renato Alves (*)

www.netjen.com.brSão Paulo, sábado a segunda-feira, 30/01 a 01/02 de 20214

Estamos nos meses considerados os melhores para pro-
curar emprego ou crescer na empresa em que se trabalha. 
Vivemos hoje em um novo formato de mercado de trabalho e 
a pergunta que mais as pessoas se têm feito é como construir 
uma carreira profissional de sucesso nestes novos tempos. 
Para Jorge Penillo, mais conhecido como Doutor Carreira, 
a aposta está na aplicação de um programa de criação de 
brand e autoridade para chegar ao topo. 

“Construir o que chamamos de carreira de autoridade é um 
processo cheio de metas e que tem um começo, um meio e 
um fim. O objetivo final é se tornar um mito ou uma lenda, 
como as pessoas costumam dizer, em determinada área de 
atuação. Para isso, é preciso passar pelos outros degraus”, 
explica, coach, professor universitário e palestrante. Segundo 
ele, a receita pode ser seguida por qualquer profissional de 
qualquer área de atuação, começando sendo generalista. 

Depois, o próximo degrau da escada é se tornar um pro-
fissional especialista, apostando na formação necessária 
para seu trabalho. Daí para se tornar autoridade a aposta 
está em ter reconhecimento e consagração no meio em que 
atua, chegando à celebridade quando isso é reconhecido pelo 
grande público e não só pela cadeia do segmento. 

“Os três últimos degraus da escada do sucesso são o de 
sumidade, que além de tudo que citamos ainda inclui ter seu 
trabalho como referência, o de guru, que é quem tem tudo isso 
e ainda um número grande de seguidores que repetem suas 
atitudes, e aí sim o de mito, que tem seu trabalho reconhecido 
por várias gerações”, explica Jorge. Para criar autoridade, 
o passo a passo, segundo ele, tem pontos importantes que 
não podem ser ignorados como:
 1) Criação de marca: mesmo como profissional, é preciso 

ter uma marca registrada, um brand, para chegar ao 
topo, o que inclui cuidar de aspectos visuais também;

 2) Boa formação: conhecimento é fundamental e ele 
ocorre não só por meio de certificações mas também 
graças a um bom networking e à participação em sim-

Marcus Nakagawa (*)

Entretanto, muitas 
pessoas acham que 
empreender é somen-

te ter uma ideia e colocar 
em prática sem nenhuma 
preparação prévia. E às ve-
zes sabemos que este “bota 
para fazer” é necessário para 
conseguir pagar as contas, os 
boletos e colocar o alimento 
na mesa de casa.

Segundo a pesquisa Global 
Entrepreneruship Monitor 
(GEM), que é realizada 
desde 2002 em vários pa-
íses do mundo, no Brasil, 
em 2019, cerca de 88% dos 
empreendedores iniciais 
concordaram com a opção 
de resposta de que a moti-
vação para empreender era 
para ganhar a vida porque 
os empregos estão escassos. 
Mas também colocaram que 
começaram um empreendi-
mento para fazer a diferença 
no mundo, sendo 51,4% dos 
respondentes.

Esta mesma pesquisa 
mostra que temos 38,7% do 
percentual da população de 
18 a 64 anos empreenden-
do no país, sendo que este 
dado em 2002 era 20,9%. As 
mulheres, pessoas negras e 
entre 34 e 55 anos são as 
que mais empreendem por 
não terem emprego. Segun-
do o Sebrae, na pesquisa 
GEM 2020, que está sendo 
compilada, o Brasil deve 
atingir o maior patamar de 
empreendedores iniciais dos 
últimos vinte anos com um 
quarto da população adulta 
do país empreendendo, prin-

O Brasil deve atingir o maior patamar de empreendedores iniciais 
dos últimos vinte anos com um quarto da populaçãoempreendendo.
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O que é empreendedorismo 
de impacto social?

O empreendedorismo vem crescendo nestes últimos anos como uma alternativa de sobrevivência e 
busca de realização pessoal

Drayton, professor e ideali-
zador da Ashoka, coloca que 
o empreendedor de impacto 
social é aquele profissional 
que aponta tendências e traz 
soluções inovadoras para 
problemas sociais e ambien-
tais, seja por enxergar um 
problema que ainda não é 
reconhecido pela sociedade 
ou por vê-lo por meio de uma 
perspectiva diferente.

Exatamente como deve-
mos agir neste momento! 
Buscar outro prisma e trazer 
novas percepções para em-
preendermos com uma ação 
social, um projeto social, 
uma organização sem fins 
de lucros ou até um negócio 
que ajude e busque impactar, 
positivamente, nas questões 
sociais e ambientais. Temos, 
sim, o poder de fazer a di-
ferença no mundo, como 
mostrou a pesquisa GEM.

Busque conhecer mais pro-
fundamente os problemas so-
ciais ou ambientais que você 
quer ajudar a resolver, com 
dados e informações confiá-
veis. Pense numa solução que 
cause impacto positivo efeti-
vo num formato de projeto, 
produto ou serviço. Planeje, 
modele, teste, pivote e faça de 
novo! Não é fácil, mas busque 
sempre mais conhecimento, 
capacitação e continue. Pois 
isso é o que vale a pena na 
nossa vida! Autodesenvolvi-
mento sempre!

 
(*) - É professor da ESPM; 

coordenador do Centro ESPM de 
Desenvolvimento Socioambiental; 

idealizador e conselheiro da Abraps; 
e palestrante sobre sustentabilidade, 

empreendedorismo e estilo de vida 
(www.marcusnakagawa.com).

cipalmente, devido à crise da 
pandemia da Covid.

Pois é, “ter o próprio ne-
gócio” é o quarto sonho mais 
citado (37%) nesta pesquisa 
GEM 2019, sendo maior que 
“fazer carreira numa empre-
sa” (23%). O sonho das ge-
rações passadas de entrar na 
“firma”, trabalhar bastante e 
se aposentar bem, na mesma 
empresa, já começa a dimi-
nuir. A pesquisa Panorama 
de Negócios Digitais Brasil 
2020, realizada pela Hero 
Spark, mostrou que 54% 
dos empreendedores digitais 
começaram seus negócios há 
menos de um ano. 

Na pesquisa de 2020 do 
Instituto Rede Mulher Em-
preendedora (IRME), 36% 
das empreendedoras indi-
caram que o faturamento 
não foi impactado ou que 
aumentaram o faturamento 
durante a pandemia. Além 
disso, 66% das mulheres se 
mostraram mais confiantes 
com o futuro dos seus negó-
cios. Sim, temos que ter mais 

confiança neste momento 
em que estamos buscando 
alternativas para sair deste 
problema pandêmico no 
país. 

Porém, temos, e ainda 
devem se agravar muito, 
desafios sociais relacionados 
às melhorias na saúde, atu-
alização e desenvolvimento 
da educação, necessidade 
de tirar muita gente da 
linha extrema da pobreza, 
falta de alimentação básica 
e adequada, muita violência 
doméstica contra a mulher 
e as crianças, toxicodepen-
dência, racismo, queima-
das, desmatamento, entre 
outros.

A ideia aqui não é ter uma 
taquicardia olhando este 
“copo meio vazio” das difi-
culdades, mas, sim, encarar 
estes desafios como uma 
jornada a ser percorrida, 
usando a inovação e a cria-
tividade que temos muito 
no Brasil para resolver estes 
problemas, de forma plane-
jada e empreendedora. Bill 

Como construir uma carreira de 
sucesso em 2021

pósios, eventos e congressos de referência do mercado; 
 3) Presença constante nas redes sociais: o profissio-

nal que quer se destacar no mercado de trabalho atual 
precisa ter uma imagem muito forte nas redes sociais, 
todas as do momento, participando também de lives e, 
por que não, até tendo seu canal próprio de conteúdo;

 4) Transmissão de conhecimento: a máxima de que 
é preciso escrever um livro continua em alta e hoje a 
ideia de contar o que se sabe ficou ainda mais possível 
com a criação de um e-book, por exemplo, e até de uma 
palestra própria;

 5) Trabalho de divulgação: e de que adianta ser bom 
se ninguém souber que este profissional existe... A 
aposta é cada vez maior no trabalho de divulgação de 
marketing e assessoria de imprensa para participar de 
entrevistas em veículos de comunicação.  

(*) - Professor universitário e palestrante, com formação em universidades do 
Brasil e Estados Unidos, é coach e mentor de liderança e carreira. Professor 

universitário e palestrante (www.linkedin.com/in/jorgepenillo/).

O objetivo final é se tornar uma lenda em determinada 
área de atuação.

pl
an

ne
a.

co
m

/re
pr

od
uç

ão

Leandro Campos (*)
 
A chegada da quinta geração de 

redes de banda larga móvel no Brasil 
tem dado o que falar. 

Com o intuito de trazer a internet 
e o compartilhamento de dados mais 
velozes do mundo - estima-se que 
chega até vinte vezes mais rápido 
que o 4g que utilizamos atualmente 
-, o 5g vem com uma promessa: a 
revolução da tecnologia. 

Isso porque o recurso é tão ino-
vador e ágil que muitos acreditam 
que, em breve, ele poderá substi-
tuir até mesmo as redes de Wi-Fi 

domésticas, além de trazer maior 
conectividade entre os aparelhos 
móveis por quilômetro quadrado. A 
tecnologia poderá ainda impulsionar 
as chamadas smart cities, sendo um 
ponto de encontro tecnológico de 
prédios, meios de transportes e até 
mesmo sinalizadores. 

Mas, por aqui, o 5g ainda não está 
“voando”, e sim engatinhando. Em 
julho de 2020, começamos a sentir 
um gostinho do que é essa banda 
larga, com um modelo de DSS. 
Aqui, o Dynamic Spectrum Sharing, 
serve como um ponto de transição 

entre o nosso já conhecido e bem 
estabelecido 4g e o novo e potente 
5g, tornando o compartilhamento 
de dados doze vezes mais rápido do 
que estamos acostumados. 

Em linhas gerais, o DSS permitiu 
que as operadoras compartilhassem 
diversas frequências em uma única 
rede, definindo qual a capacidade 
que o sinal chegará ao público. Mas, 
a chegada definitiva do que pode 
revolucionar a forma como comuni-
camos e transmitimos segue incerta 
por aqui, uma vez que o leilão para 
conceder linhas de rádio-frequência 

para a operação do 5g ainda não tem 
data definida pela Anatel. 

Além disso, o Brasil precisa de uma 
boa infraestrutura a nível nacional 
e local para conseguir uma boa im-
plementação da rede, não limitando-
se apenas ao eixo Rio-São Paulo, 
tendo de atender regiões do Norte, 
Nordeste, Centro-oeste e cidades 
interioranas - essas últimas as que 
mais sofrem com poucos recursos 
tecnológicos de qualidade. 

Sendo assim, a nova geração da 
internet chega ao solo brasileiro evi-
denciando, mais uma vez, o quanto 

precisamos investir mais e evoluir 
no quesito tecnológico. Sem dúvida, 
apostar e investir nessas tecnologias, 
ainda que pareça custoso demais 
em um primeiro momento, poderá 
colocar o país como um novo polo 
econômico do mundo, impulsionan-
do segmentos como agricultura, edu-
cação e automotivo, por exemplo. 

Portanto, apertem os cintos e se 
preparem para a oficialização da 
chamada geração da conectividade! 

(*) - É CEO e cofundador da Nvoip, plataforma 
de comunicação que fornece sistemas de Voz, 
SMS e API para pequenas e médias empresas. 

O que você precisa saber sobre a geração de banda larga



Tel: 3043-4171

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, ou ligue para

5www.netjen.com.br São Paulo, sábado a segunda-feira, 30/01 a 01/02 de 2021

COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil Central
CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 - NIRE 3540016062-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os Cooperados da COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil
Central, a se reunirem em sua sede social á Rua Roberto Koch nº 502 Vila
Independência - São Paulo - SP, CEP- 04221-060 a realizar-se no dia 18.02.2021, em 1ª
convocação as 8:00 horas, 2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00
horas, em Assembleia Geral Ordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do
dia: a) Aprovação do Balanço Patrimonial e demais demonstrativos financeiros, fiscais
e contábeis, encerrados em 31.12.2020; b) Eleição dos membros do conselho fiscal e
suplentes. São Paulo, 01 de fevereiro de 2021. Diretor Presidente: Sylla Burani Junior.

O controle, totalmente integrado, é feito da planta de Pedro Leopoldo/MG, por meio de 
softwares conectados via Internet.

Alinhada às inovações da indústria 
4.0, a LafargeHolcim Brasil iniciou 
o projeto Operação Remota das 
Moagens de Cimento nas plantas de 
Candeias/BA, Vitória e Cocalzinho de 
Goiás. O controle, totalmente integra-
do, passa a ser feito da planta de Pedro 
Leopoldo/MG, por meio de softwares 
conectados via Internet e operados 
por uma equipe alocada em uma sala 
de controle, que rastreia e monitora 
os dados das três unidades satélites. 

O controle integrado proporciona 
uma operação única, mais padronizada 
e eficiente, agilizando os processos, 
possibilitando a antecipação e a resolu-
ção de problemas, sem que a operação 
seja interrompida. A preparação da 
infraestrutura durou cerca de um ano 
e teve investimento em torno de R$ 1 
milhão. Na implantação foi montada 
uma base de instrumentação com 
tecnologia IoT, conectada via wi-fi, 
onde foram instaladas câmeras com 
inteligência artificial e sistemas para 
o monitoramento online da rede de 
automação e um sistema de gerencia-
mento online dos consumos e deman-
das de energia elétrica, que auxilia a 
otimização da eficiência energética 
das moagens. 

Um dos benefícios da Operação 
Remota foi a criação de algoritmos de 
estimação da qualidade do cimento 
que, a partir dos sinais de campo, pode-
se predizer a qualidade dos produtos, 

Dani Verdugo (*) 

Com o mercado cada 
vez mais competitivo 
na busca por bons 

profissionais, oferecer polí-
ticas agressivas de remune-
ração, benefícios flexíveis e 
ambientes diversos ajuda a 
trazer os profissionais, mas 
não garante que permane-
cerão nas empresas. 

O plano de carreira é deter-
minante para que os profis-
sionais tenham um horizonte 
mais amplo, e perspectivas 
mais claras de médio e longo 
prazo. Estas perspectivas, 
podem aumentar o enga-
jamento dos profissionais, 
fazendo com que eles olhem 
mais “para dentro” do que 
“para fora”, pois sabem que 
tem um papel no negócio da 
empresa, que por sua vez, 
espera que ele esteja naquela 
e em outras funções. 

Mas como o profissional 
consegue identificar uma 
empresa que oferece um 

O plano de carreira é determinante para perspectivas mais 
claras de médio e longo prazo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 004/2021; 
Objeto: Registro de Preços para eventuais aquisições de equipamentos 
de informática - Entrega das Propostas: a partir de 01/02/2021 às 
08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de 
Abertura das Propostas: 11/02/2021 às 09h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na 
página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - 
Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Anderson Sanchez – Máquina de Livros – O jor-
nalista Anderson, que também possui especialidade 
em atividades penais e policiais, retrata uma longa e 
gloriosa jornada da Policia Federal. Seus meandros, 

percalços, sucessos e bastidores políticos, são desfiados de uma 
maneira bem detalhada o que lhe dá característica de plena cre-
dibilidade. Afinal a PF é do Estado ou do Governo? Oportuno. 

Polícia Federal: Como a PF se transformou 
numa das instituições mais respeitadas do 
país e as disputas por seu controle

Daniel Funes – Jarbas Domingos (Ilustr) – 
Fliper – Uma obra que tem o condão de mostrar, e 

provar, para crianças, e porque não adultos também, que tudo 
se interliga na natureza, entre pessoas, e que a existência de 
um sempre dependerá da existência de outro. Imaginem uma 
sombra invejosa da luz. A história é ótima, instrutiva, tanto 
quanto as ilustrações, que também levarão, através do lúdico , 
a um importante aprendizado.

Cadê a Sombra que Estava Aqui?

Maria Lucia Moyses Ruiz – Scortecci –  A 
neuropsicóloga autora, neste sétimo livro  de sua 
coleção “Dezequilíbrios” ficciona um caso de múltipla 
personalidade, envolvendo cleptomania e assassi-
nato. Difícil imaginar o sofrimento de uma pessoa 

portadora desse perfil. A obra serve, além de um prazeroso 
entretenimento,  para uma análise aprofundada de seus sintomas 
e possível tratamento, atenuando perturbações.  Intenso!

A Outra

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Plano de Carreira: identifique 
se sua empresa oferece algum

Por mais curioso que possa parecer, reter os talentos pode ser mais desafiador para as organizações 
do que atraí-los

penho, e como conse-
quência dele, planos 
de desenvolvimento de 
competências; 

	 •	Trilhas	 claras	 (não	 ne-
cessariamente hierár-
quicas), demonstrando 
as possibilidades que a 
empresa oferece; 

	 •	Processos	internos	para	
parte e/ou todas as po-
sições abertas na orga-
nização; 

	 •	Metas/KPI’s	claros;	
	 •	Profissionais	com	histó-

rico de crescimento na 
empresa. Uma carreira 
com legado, torna a nos-
sa jornada profissional 
mais enriquecedora, e 
nosso impacto no mundo 
maior. 

Portanto, empresas que 
oferecem a oportunidade de 
construir poderão apoiá-lo 
neste processo. 

(*) - Empresária e headhunter, 
atua com Executive Search 

na THE Consulting. 

plano de carreira? Antes 
de mais nada vale ressaltar, 
que existem diversos tipos 
de plano de carreira no 
mercado. Os mais comuns 
na atualidade são: em linha, 
horizontal, paralela, em Y, 
em W, em rede. Mas inde-
pendentemente da política 
de carreira praticada pela 
empresa na qual você atua, 

ou pretende ingressar, al-
gumas características são 
comuns a elas. 

Além da valorização do de-
senvolvimento profissional, 
estímulo ao conhecimento 
e favorecimento à interação 
entre os profissionais e áre-
as, estas empresas possuem: 
	 •	Processo	 periódico	 de	

avaliação de desem-

YP III Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 21.333.553/0001-36 - NIRE 35.228.800.055

Ata de Reunião de Sócios realizada em 28 de Janeiro de 2021
Data, Hora e Local: 28/01/2021, às 14h, na sede social, na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Pre-
sidente Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Sr. Abrão Muszkat; 
Secretário: Sr. David Leon Rubinsohn. Ordem do Dia e Deliberações por unanimidade: os só-
cios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da em-
presa em R$ 17.000.000,00, sendo que o capital social atual da empresa é de R$ 35.000.000,00 
e após a redução será de R$ 18.000.000,00. Encerramento: Nada mais havendo a ser trata-
do lavrou-se a ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 
28/01/2021. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; David Leon Rubinsohn - Secretário, Sócios: You 
Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat - Diretor Presidente; David Leon Rubinsohn 
- Diretor; Paladin YI Homes Investors (Brazil) III, LLC; (p.p) Valter Rabotzke Junior - Procurador.

YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 13.727.348/0001-27 - NIRE 35.225.442.409

Ata de Reunião de Sócios realizada em 28 de Janeiro de 2021
Data, Hora e Local: 28/01/2021, às 10h, na sede social, na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, 360, 4° andar, conjunto 41, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000. Convocação: 
Dispensada. Presença: totalidade dos sócios . Mesa: Presidente: Sr. Abrão Muszkat; Secretário: Sr. 
David Leon Rubinsohn. Ordem do Dia e  Deliberações por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem 
reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 15.000.000,00, 
sendo que o capital social atual da empresa é de R$ 68.500.000,00 e após a redução será de R$ 
53.500.000,00. Encerramento: Nada mais lavrou-se a ata que, lida e achada conforme, foi assinada por 
todos os presentes. São Paulo, 28/01/2021.Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; David Leon Rubinsohn 
- Secretário. Sócios: You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat - Diretor Presidente; 
David Leon Rubinsohn - Diretor; Paladin YI Homes Investors (Brazil) II, LLC (p.p) Valter Rabotzke

Iniciada operação remota de três 
moagens de cimento

usando tecnologia de Redes Neurais, 
fornecendo informação a cada minuto, 
que irá ajudar no controle automáti-
co dos moinhos, em um sistema que 
processa as informações na Nuvem. 
Essa mesma tecnologia começa a ser 
usada também, com esse projeto, para 
o monitoramento dos nossos ativos 
(“Online	Asset	Monitoring	System”)	
para acompanhamento da “saúde” 
dos motores e equipamentos girantes, 
como motores e redutores, etc. 

Dos dados coletados e armazenados 
na Nuvem, são gerados os relatórios 
periodicamente analisados, pelos 
nossos especialistas de manuten-
ção. No Grupo LH Latam, temos a 
implantação pioneira da Operação 
Remota	na	planta	de	Guayaquil	para	
o controle da moagem de Latacunga 

e na planta de El Ronco, que controla 
as unidades de Cartago, Nagarote e 
Maya.	Na	LafargeHolcim	Europa,	essa	
iniciativa começou na Alemanha e vem 
se expandindo também para outros 
países da região. 

“O ganho é mais que operacional. 
Temos uma mudança de paradigma, 
de cultura. Trouxemos a inteligência 
artificial para dentro da indústria do 
cimento e estamos trabalhando com 
compartilhamento de experiência e 
conhecimento entre as equipes. Dentro 
da nossa iniciativa Plants of Tomorrow, 
modernizamos todo o sistema e ofe-
recemos amplo treinamento para os 
operadores”, explica Gilson Leite Dias, 
Gerente Corporativo de Processos La-
fargeHolcim. Fonte e mais informações: 
(www.lafargeholcim.com.br).

CR.Andrade (*)

A evolução tecnológica foi impulsionada pela pandemia, 
isso é inegável, mas o que vemos é ainda um amadorismo 
numa das mais importantes áreas do varejo: o marketing 
digital. 

São empresas tidas como gigantes do varejo que ainda 
são traídas por bases obsoletas de negócios, que num 
mundo ágil como o de hoje não cabem mais. A falta de 
entendimento do que é uma campanha digital, o que isso 
traz de benefícios para seu negócio e como identificar po-
tenciais nichos foi o que levou muitas empresas ao declínio 
em 2020. Não podemos culpar somente a pandemia ou 
o cenário econômico que é desanimador há alguns anos, 
mas como alguns sobrevivem e a maioria não?

A resposta mais óbvia é: evoluir com aquilo que está 
evoluindo! 

Completei, este ano, mais de uma década em consultoria 
na área de negócios digitais, para ser mais exato, qua-
torze	anos.	A	CLIKSS	Brasil	é	uma	das	mais	experientes	
agências do mercado e, mesmo assim, concorremos com 
sobrinhos, amigos e conhecidos que prometem enten-
der tudo de Marketing Digital, mas falham ao entregar. 
Pois sigo uma das frases que escutei de uma de minhas 
mentoras, Renata Rose Reggiani, que diz que “vendas é 
encantamento, sucesso é entrega”.

O Marketing Digital é algo complexo e tedioso para 
aprender quando uma pessoa não aprecia o sistema e 
não entende os seus resultados. Vai muito além de pos-
tar uma foto de um produto em redes sociais, fazer um 
vídeo caseiro ou um website sem suporte adequado para 
vendas. Comunicar em 2021 é muito mais difícil do que 

era nos anos dourados da televisão ou do rádio. Anunciar 
na internet, hoje, requer conhecimento de ferramentas 
programadas pelos mais inteligentes programadores da 
história, são complicadas e tendem a levar a despesas 
desnecessárias para quem não as conhece por completo. 

Fala-se muito em Apps, mas sem uma estratégia correta 
de	comunicação,	são	apenas	bloatware	(aplicativos	que	
somente preenchem a memória do telefone sem muita 
utilidade para o usuário), e nisso um gestor de negócios 
digitais pode ajudar. 

Não estou dizendo que é possível acertar de vez em 
quando, sim, a Inteligência Artificial embutida em mui-
tas ferramentas está ali justamente para isso, promover 
a análise rápida de dados que o usuário, por si só, não 
conseguiria.

O Digital é muito mais do que o Marketing, hoje é um 
fundamento básico de negócios, que sem ele, sua em-
presa, infelizmente, irá fechar. São apps, websites, redes 
e marketplaces que precisam ter unidade e alcance. A 
constância necessária para se fazer presente na vida dos 
consumidores só é atingida com investimento. Aqueles 
que somente veem isso como despesa ou algo passageiro 
(e	são	muitos)	em	breve	estarão	fora	do	mercado.	

A evolução tecnológica e do Marketing Digital persiste, 
com o content selling, focused consumer bias, entre ou-
tras coisas que logo serão apresentadas por agências sem 
experiência e que levarão muitos negócios à bancarrota. 

Predizer o que irá acontecer é arrogância e especulati-
vo, mas com certeza investir pesado em soluções digitais 
para vender mais é uma necessidade de todo empresário.

(*) - É CEO da CLIKSS BRASIL e trabalha com consultoria de marketing digital. 

Digital – além do simples marketing
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 30/01 a 01/02 de 20216

O mercado tem se adaptado aos novos tempos e o setor de 
tecnologia é um dos grandes exemplos dessa evolução. 
Atualmente, é possível encontrar mulheres como head no 

segmento culturalmente masculinizado. Nos últimos cinco anos, a 
participação feminina na área cresceu 60% – passando de 27,9 mil 
mulheres para 44,5 mil em 2019, segundo dados do Caged. Mas, 
ainda assim, elas representam apenas 20% dos profissionais de 
tecnologia do país.

Estudos de instituições como o Instituto Global McKinsey, 
IBM e IBGE atestam essa desigualdade. Desde que Marie Curie 
recebeu o Prêmio Nobel de Física, em 1903, apenas 17 mulheres 
foram reconhecidas em física, química ou medicina frente a 572 
homens. Apenas 35% dos estudantes matriculados em carreiras 
vinculadas à STEM – Science, Technology, Engineering and 
Math (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) no ensino 
superior são mulheres.

Essa lacuna de gênero no local de trabalho pode persistir por 
décadas, a menos que as empresas priorizem o avanço das mu-
lheres em posições de liderança. Tudo isso em um cenário em 
que, segundo pesquisa do McKinsey, organizações com um índice 
superior de diversidade de gênero têm 15% mais chances de 
obter retornos financeiros acima da média da indústria nacional. 
Mas há organizações que fazem a diferença em seus mercados 
e usam seus esforços e relevância para promover um ambiente 
mais diversificado e de maior sucesso, apostando em gestoras 
de negócios na nova era digital. 

É o caso da NESS – empresa de tecnologia da informação e 
serviços que oferece soluções em diversas verticais de negócios 
–, que possui três de seus cargos de heads ocupados por mulhe-
res. “A área de tecnologia é dinâmica e não há impeditivo para 
a atuação feminina. A NESS é uma organização que acredita na 
capacidade das pessoas e oferece oportunidades, independente-
mente de gênero e idade, pois o importante é o conhecimento e o 
que se tem a oferecer”, destaca Flávia Nogueira, Head of People 
& Education, que há um ano gerencia a área nas cinco verticais 
da empresa: Health, Law, Energy, Secutiry e Tech.

Para ela, ser mulher nunca foi uma barreira a ser transposta 
para se destacar na profissão. “Acredito que pelo meu perfil de 
liderança, minha determinação e por gostar muito de pessoas 
sempre tive bons relacionamentos nas organizações em que 
atuei. Meus liderados sempre me respeitaram até porque tenho 

A inserção feminina no mercado de trabalho brasileiro vem sofrendo transformações. Ainda que seja inferior à presença masculina, 
os avanços já podem ser percebidos em algumas áreas. Segundo o relatório “Mulheres nos Negócios”, da Grant Thornton, 

organização global de auditoria e consultoria, elas ocuparam 29% das funções de liderança em companhias 
de todo o mundo em 2019 – o número mais alto da história.

Freepik

Mas empresas como a NESS ainda são exceção. Prova disso é 
um relatório do Fórum Econômico Mundial, que concluiu que a 
igualdade de gêneros só se dará – se continuarmos na evolução 
pelos direitos das mulheres – em 2095. E mais: a discrepância, 
falando de participação econômica e oportunidades femininas, 
chega a 60% ou mais. Outro dado surreal é que no ranking de 
igualdade de salários, o Brasil é o penúltimo entre todos os países 
das Américas, perdendo só para o Chile (ocupamos o 124º lugar 
de 142 países avaliados).

Outro estudo do Instituto McKinsey sobre a participação femi-
nina no mercado em geral como CEO mostrou que, entre 2015 e 
2019, as mulheres ocuparam cerca de 21% dos cargos de C-level, 
enquanto no mercado de tecnologia, não chegaram nem mesmo 
a 5% dessas posições. Além disso, ainda há o estigma de que 
tecnologia é coisa de menino. No entanto, esse preconceito não 
tem fundamento e é repleto de contradições. Foi Ada Lovelace 
que fundou a computação científica, no século 18, e durante a 2ª 
Guerra Mundial eram as mulheres que estavam na linha de frente 
da programação. Isso persistiu por muito tempo. Até 1974, no 
bacharelado em ciência da computação do Instituto de Matemática 
e Estatística da USP, as mulheres representavam 70% da turma.

O cenário começou a mudar na década de 1980, quando surgiu o 
Desktop e o público masculino começou a se interessar por jogos e 
planilhas. A partir daí, foram os meninos que começaram a encher 
as salas de aula dos cursos e formação na área de tecnologia. “Na 
década de 1990, quando comecei a graduação em Processamento 
de Dados, poucas mulheres optavam por essa área, mas para mim 
nunca foi um problema”, salienta Camila Fenerich Lucri, que há 
dois anos é Head of IT Infrastructure & Operations na NESS, onde 
começou como recepcionista, há 22 anos, e hoje lidera uma equipe 
de 33 pessoas, sendo a maioria (31) homens.

“Nunca tive problemas de insubordinação ou qualquer outra 
questão com minha equipe. Sempre fui muito respeitada. E mes-
mo atuando na área de tecnologia e inovação, nunca identifiquei 
nem mesmo um cliente com um pé atrás comigo. Consegui me 
fazer respeitar pelo conhecimento e expertise que possuo, sendo 
reconhecida como uma profissional que desempenha bem o seu 
papel”, afirma a líder de Infraestrutura e Operações de TI.

Mais do que se contratar mulher para cargos de liderança, na 
visão de Camila, é importante investir em capacitação para que as 
profissionais que ingressam nas empresas, inclusive de tecnologia, 
possam se desenvolver e almejar novas posições. “O mercado de 
trabalho é competitivo e cada vez mais exigente em relação à 
qualificação. O profissional apaixonado pelo que faz, com visão 
e capacidade de inovar e conseguir resultados merece ser reco-
nhecido e valorizado. Para isso, tem de aprimorar as habilidades 
técnicas e ampliar as competências comportamentais”, acredita.

Na visão de Rita Milene Cunha, Head of Transformation & Pro-
cess na NESS Health, há seis anos, a busca pelo conhecimento, 
pela qualificação e a determinação são a solução para romper 
as barreiras que podem aparecer para a ascensão profissional, 
independentemente de gênero, etnia ou classe social. Esse pode 
ser o caminho para mudar de vez o cenário profissional. Segundo 
o Ipea, se as mudanças continuarem nesse ritmo, acredita-se que 
em 10 anos a participação das mulheres no mercado de trabalho 
brasileiro deve crescer mais do que a masculina em muitos seg-
mentos – a ciência e tecnologia são alguns deles.

"A realidade é que hoje existem poucas mulheres na área. Se 
você deixar isso influenciar suas decisões, você se afasta e a re-
alidade não muda. A mulher que entra em TI deve estar pronta 
para enfrentar um ambiente masculino e disposta a ser aquele 
0,1% que muda a estatística", garante Rita, para quem as escolas 
e instituições devem incentivar cada vez mais as meninas a se 
interessar por carreiras em ciência e tecnologia, já que vivemos 
em uma era digital e o futuro é tecnológico em qualquer segmento. 

"Daqui a algum tempo, não falaremos desses desafios de inser-
ção, mas sim de como as mulheres transformaram o mercado de 
tecnologia", conclui.

Fonte e mais informações: (https://ness.com.br/health.php).

a postura de que todos estão ali para somar e agregar valor à 
equipe. Ser do sexo feminino não me impediu de fazer nada”, 
explica a líder de Pessoas e Educação.

Flávia acredita que a cultura e o olhar da organização em não 
qualificar o profissional pela aparência e sim valorizá-lo pelo seu 
conteúdo e conhecimento faz a diferença na equidade de opor-
tunidades. “A organização que valoriza seus colaboradores pelas 
competências técnicas e comportamentais também é aquela que 
preza pela igualdade de direitos, inclusive em relação a questões 
salariais. Atuo em uma empresa que tem esse olhar diferenciado 
para o mercado, que preza pelo dinamismo e pela transformação 
e que quer ter como marca social a diversidade”, ressalta.
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O varejo 4.0 surge das oportunidades que o mundo digital 
oferece, então use a tecnologia a seu favor.

Pensando nisso, gran-
des marcas estão 
apostando na fusão 

do varejo físico com o digi-
tal para garantir uma maior 
lembrança de marca durante 
todo o processo de decisão 
de compra do cliente. Neste 
sentido, nasceu a estratégia 
omnichannel, que significa 
“multicanal”. 

O objetivo da fusão é au-
mentar os touch points, ou 
seja, os pontos de contato 
entre empresa e consumi-
dor. Entretanto, se engana 
quem pensa que basta es-
tar presente em múltiplas 
plataformas para ser consi-
derado omnichannel. Usar 
e otimizar diversos canais 
de marketing exige plane-
jamento e acompanhamento 
de resultados. 

“Existe um motivo para 
você querer estar presente 
em todas as plataformas, 
não é simplesmente estar 
por estar, mas sim por 
uma estratégia focada em 
fomentar acessos a outro 
canal”, explica Cezar Lima, 
sócio fundador da agência de 
marketing Stardust Digital. 

“Quando você cria uma 
campanha de pesquisa no 
Google, por exemplo, você 
depende da vontade do 
usuário em realizar aquela 
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A comunicação pode parecer 
mais fácil hoje em dia, com o 
avanço da tecnologia e a facili-
dade de se obter informações, 
porém, saber o que falar e 
saber como falar são habilida-
des diferentes. “Como afirma 
o inglês David Ogilvy, pai da 
publicidade: “Comunicação não 
é o que você diz, mas sim o que 
os outros entendem”. 

“Dizer o que você pensa ou 
falar na lata só vai aumentar 
as chances de ser incompre-
endida”, afirma Sirley Maciel, 
especialista em oratória. A 
fala não pode ser apagada nem 
retirada, não é possível pegar 
de volta o que já foi dito. Mas 
como é possível falar o que 
quer ou o que precisa, sem 
provocar conflitos? Confira 
algumas dicas para melhorar 
sua comunicação:
 1) Perceba que há hora 

certa, contexto certo 
e forma certa de falar 
cada coisa. Assim como 
não se deve festejar em 
um enterro, não é legal 
falar sobre trabalho em 
momentos de lazer com 
seus colegas.

 2) Quando algo é direcio-
nado a alguém, fale es-
pecificamente para esta 
pessoa. Se você precisa 
dizer algo para a pessoa 
A, evite comentar com 
a pessoa B, isso apenas 
causa intrigas e fofoca.

 3) Não se deixe levar pelas 
emoções, explodir e 
dar de dedo na cara de 
alguém apenas tira sua 
razão e prejudica a pró-
pria imagem.

 4) Desenvolva suas habi-

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Quatro dicas para potencializar 
suas vendas em 2021

Poucos segmentos de mercado são tão disputados e passíveis de mudança quanto o varejo, principalmente 
em relação ao comportamento do consumidor. E para se manter relevante, é preciso se adaptar

 2) Integre todos os 
seus canais, mas dê 
uma atenção espe-
cial para cada um 
deles - Embora todos 
os canais precisem 
estar integrados, é im-
portante lembrar que 
cada um tem suas pecu-
liaridades e precisa ser 
administrado como um 
elemento essencial da 
sua estratégia de ven-
da. Após analisar seu 
negócio e decidir quais 
canais irá trabalhar, 
elenque prioridades.

 3) Garanta um SAC 
consistente e de 
qualidade em todos 
os seus canais de 
venda - O omnichan-
nel é baseado na expe-
riência de compra do 
consumidor, por isso 
é fundamental ter um 
bom SAC em todos os 
seus canais de venda.

 4) Aproveite a tecno-
logia - Lembre-se que 
o varejo 4.0 surge das 
oportunidades que o 
mundo digital oferece, 
então use a tecnolo-
gia a seu favor, como 
estratégias SEO e QR 
Codes. - Fonte e mais 
informações: (www.
pmaisg.com.br). 

busca específica. Para ati-
var o desejo inconsciente 
de compra do consumidor, 
é preciso estar presente no 
dia a dia dele, seja em um 
outdoor, em uma revista ou 
nas redes sociais”, diz. Nessa 
estratégia, não só os canais 
são integrados, mas a expe-
riência do cliente é integrada 
aos canais. “É um ótimo jeito 
de mostrar que sua marca é 
confiável e está pronta para 
atender todas as demandas 
do consumidor”, aponta. 

Uma estratégia omnichan-
nel de sucesso exige comple-
mentariedade entre técnica 
e criatividade. “Seja qual for 
o segmento da sua empesa, 
o melhor a se fazer sempre 
é buscar uma agência de 
comunicação com conheci-

mento multicanal e atuação 
de ponta a ponta para colocar 
o planejamento em prática”, 
completa Cezar Lima. Confira 
quatro dicas na hora de ado-
tar uma estratégia de varejo 
4.0 no seu negócio:
 1) Analise e decida 

quais canais atendem 
melhor os seus ob-
jetivos - Administrar 
vários canais de venda 
requer muito trabalho 
e dedicação. Por isso, 
antes de traçar sua 
estratégia, foque em 
três perguntas básicas: 
Onde estão os seus 
clientes? Como você 
pode chegar até eles? 
Quanto tempo e recurso 
você dispõe para atingir 
o objetivo final?

Você tem problemas 
em se comunicar?

lidades com relações 
interpessoais e orató-
ria. Conhecimento torna 
qualquer tarefa mais 
fácil.

 5) Aposte na comunicação 
não verbal. Ela é respon-
sável por 55% do entendi-
mento de outros sobre o 
que estamos falando. Se 
sua imagem não condiz 
com o que foi dito, não 
terá credibilidade.

 6) Seja seu principal críti-
co. Autoconhecimento, 
autodesenvolvimento e 
autofeedback são a me-
lhor forma de analisar seu 
comportamento e resul-
tados para melhorar.

“Com essas técnicas, dicas e 
orientações, você pode desen-
volver o seu poder comunica-
cional e poderá enfrentar esse 
grande desafio da humanidade: 
a comunicação eficiente e as-
sertiva”, finaliza Sirley. - Fonte 
e mais informações: (www.
intrepeds.com).

“Comunicação não é o que 
você diz, mas sim o que os 

outros entendem”.
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