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O tema proteção de dados pessoais vem ganhando destaque no 
Brasil, principalmente depois da criação do General Data Protection 
Regulation, o chamado GDPR, legislação europeia que regulamenta o 
tratamento de dados pessoais, que passou a vigorar na União Europeia 
em 25 de maio de 2018. Deste modo, influenciado pelo regulamento 
europeu, o legislativo brasileiro elaborou, já em 2018, a chamada LGPD, 
que também regulamenta o tratamento de dados pessoais, inclusive 
em meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica.   

Proteção de dados pessoais e as sanções 
já em vigor

Apesar de 2020 ter sido um ano de ampla e rápida transforma-
ção na forma como as pessoas vivem, colaboram e se conectam, 
o Relatório Global de Tendências de Experiência do Cliente (CX) 
2021 da Zendesk mostra que a experiência do cliente é cada vez 
mais crucial para o sucesso dos negócios, e que as empresas 
mais bem-sucedidas adotam novas tecnologias em velocidade 
recorde.   

Sucesso nos negócios dependerá de 
experiências excepcionais para o cliente

A B3, bolsa de valores oficial do Brasil, ganhou cerca de dois milhões de 
novos investidores em 2020. Os novos poupadores são na maioria mulheres, 
têm 32 anos (45% têm entre 25 e 34 anos), sendo 60% deles sem filhos e 
62% com trabalho em tempo integral. De acordo com o especialista em 
investimentos e coordenador de pós-graduação da Fundação Escola de 
Comércio Álvares Penteado (FECAP) Marcelo Cambria, a tendência de 
alta deve continuar em 2021. E o crescimento se deve à combinação de 
dois fatores: educação financeira e migração de recursos.   

Número de investidores na bolsa deve 
continuar crescendo em 2021

Foto de Dominika Roseclay no Pexels

Negócios em Pauta

Mobilização Nacional 
Vacinar todos os brasileiros contra a Covid-19 até setembro 

de 2021! Sim, isso é possível e é com esse propósito que 
representantes da sociedade civil, liderados pela empre-
sária Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres 
do Brasil, e suas 75 mil voluntárias, potencializaram suas 
forças e vozes unindo-se a  diversas entidades, lançando o 
movimento Unidos pela Vacina. Apartidário, o movimento 
visa contribuir em diversas frentes de trabalho que farão 
interfaces com o Governo Federal, com os Estados, secre-
tarias de saúde, municípios e meios de comunicação. O 
objetivo é que não haja entraves para que a vacina chegue 
o mais rápido possível a todos os cantos do Brasil.    
Leia a coluna completa na página 3

Foto: valoragregado.com/reprodução

News@TI

Palestra gratuita aborda a inteligência artificial 
na detecção de vazamentos de dados

@Depois de promover uma palestra sobre os recentes va-
zamentos de dados no Brasil, o MBA em Segurança de 

Dados da USP organizará mais um evento online e gratuito. O 
assunto da vez são as possibilidades de utilizar a inteligência 
artificial para detectar esses vazamentos. A live será realizada 
nesta quinta-feira (11) às 19h com o professor Daniel Macêdo 
Batista, do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP. 
Será apresentada uma visão geral de como ataques de vazamento 
de dados têm sido arquitetados, desde a busca por vulnerabili-
dades que permitam um vazamento até o sucesso do ataque, e 
como técnicas de inteligência artificial podem ser usadas para a 
detecção automatizada, e preferencialmente antecipada, desses 
ataques. Todos os detalhes do evento estão disponíveis em bit.
ly/live-vazamentos.   Leia a coluna  completa na página 2

AI/USP

As casas inteligentes onde tudo 
é feito por comando de voz ou 
por um simples toque na tela 
do celular, por muito tempo foi 
considerado a casa do futuro.

Hoje, a casa do futuro é uma realidade 
com a democratização e facilitação 

do uso de dispositivos que permitem a 
automação residencial de forma simples 
e rápida. 

Isso foi o que chamou a atenção da gigante 
brasileira de tecnologia corporativa, a WDC 
Networks, que abriu uma nova empresa 
voltada para o mercado residencial, a Casa 
Conectada, que chama atenção por utilizar 
tecnologia avançada e dispensar o uso de 
cabeamento para automação. 

A Casa Conectada veio para desmiti-
ficar que a automação é apenas voltada 
para o público com alto poder aquisitivo 
ou apenas em grandes residências. "Hoje, 
qualquer residência, independente do 
tamanho pode ter automação e, o prin-
cipal, sem a necessidade de obra. As 
residências inteligentes já são uma rea-
lidade no país e estão se popularizando 
cada vez mais através da integração com 
smartphones e assistentes pessoais", 
explica Vanderlei Rigatieri, presidente 
da Casa Conectada. 

Localizada na Al. Gabriel Monteiro da 
Silva, reduto da arquitetura e decoração 
paulistana, a loja conceito traz um espaço 
de alta tecnologia onde é possível ter a 
experiência em cada detalhe como os dispo-
sitivos podem ser instalados, sua facilidade, 
rapidez e funcionalidades. "A grande inova-
ção desses sistemas é a modularidade, ou 
seja, os projetos podem ser implementados 
aos poucos, através de sensores e módulos 
sem fios, evitando grandes intervenções 
nos espaços. A partir de R$150,00 reais já 
é possível fazer a automação de pequenos 
ambientes", revela Rigatieri. 

Casa Conectada inaugura loja conceito 
com automação sem fio

Com a pandemia e a quarentena, as casas 
se tornaram também o escritório de muitas 
famílias que aderiram ao home office, as 
crianças passaram a ficar mais tempo em 
casa e a família percebeu que vários pro-
cessos poderiam ser facilitados, seja para 
conforto, rapidez, autonomia, economia, 
segurança ou sustentabilidade. Os motivos 
e benefícios para automatizar são inúmeros, 
o único empecilho eram os processos que 
custavam caro, demandavam obra em toda 
residência. 

Hoje, com a tecnologia trazida pela Casa 
Conectada qualquer pessoa pode ir até a 
loja, comprar um kit inicial de automação 
e instalar de forma simples e rápida com 
dispositivos que você conecta na tomada, 
baixa o aplicativo e faz de forma intuitiva 
toda a automação através do celular ou 
assistente pessoal eletrônica, como a Alexa. 

Para automações de pequeno porte e 
para ambientes individuais, a empresa 
conta com a linha EASY4HOME (plug and 
play) por um custo bem acessível, onde é 
possível integrar dispositivos com infraver-
melho, como TVs, câmeras de segurança, 
ar-condicionado, lâmpadas inteligentes, 
assistente pessoal, entre outros, tudo por 
um único aplicativo. 

Durante a quarentena, uma das maiores 
queixas foi relacionada ao aumento do con-
sumo de energia, pelo maior tempo que os 
moradores passaram a ficar em casa. Com a 

automação, pequenos deslizes que podem 
inflar a conta de luz como deixar lâmpadas 
ou equipamentos ligados de forma desne-
cessária, podem ser minimizados através 
dos dispositivos integrados, onde é possível 
programar uma iluminação inteligente e 
tornar os ambientes mais acolhedores, 
como, por exemplo, o desligamento das 
luzes no período de alta luminosidade ou 
quando não houver pessoas no ambiente. 

Há ainda a possibilidade de optar por uma 
energia 100% limpa e inesgotável, por meio 
de um sistema a de painéis solares total-
mente integrados à automação da sua casa. 
"Pensando em preservar o meio ambiente 
e evitar desperdícios, nós desenvolvemos 
todas as etapas do projeto - do orçamento 
a instalação. Com um sistema de painéis 
solares é possível chegar a uma economia 
de até 95% em sua conta de energia, por 
exemplo", completa Rigatieri. 

Independentemente do tamanho da 
automação, a empresa, que possui uma 
equipe especializada para atender qual-
quer tipo de projeto, consegue oferecer 
uma gama de produtos para diversos perfis 
de projetos e orçamentos com a instalação 
de pequenos aparelhos, que deixarão sua 
vida mais prática e confortável, econo-
mizando energia e ganhando segurança. 
A sofisticação e conforto deixaram de 
ser complicados. A regra é desfrutar da 
tecnologia! - Fonte e mais informações: 
(www.casaconectada.store).

O que é o RH ágil? 
Descubra como 
a agilidade pode 
transformar a 
sua empresa!

Yuri Lázaro de Oliveira Cunha

Empreendedorismo

   
Leia na página 6
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APRENDIzADOS 
QuE OS 
EMPREENDEDORES 
TROuxERAM 
PARA ESTE ANO

    Leia na página 6
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Pagamentos com cartões 
Segundo dados da Abecs, associação 

que representa o setor de meios ele-
trônicos de pagamento, os brasileiros 
realizaram R$ 2 trilhões em pagamen-
tos com cartões de crédito, débito e pré-
-pagos em 2020, o que representa um 
crescimento de 8,2% em comparação 
com 2019. O uso do cartão de débito 
teve desempenho acima da média, 
chegando a R$ 762,4 bilhões. O cartão 
de crédito, por sua vez, registrou R$ 
1,18 trilhão em transações. Já o cartão 
pré-pago movimentou R$ 45,3 bilhões e 
cresceu 107,4% no ano passado.

Tudo é feito por comando de voz ou por um simples toque na tela do celular.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/os-aprendizados-que-os-empreendedores-levam-para-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-11-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-11-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/empreendedores-compulsivos/o-que-e-o-rh-agil-descubra-como-a-agilidade-pode-transformar-a-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/numero-de-investidores-na-bolsa-deve-continuar-crescendo-em-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/protecao-de-dados-pessoais-e-as-sancoes-ja-em-vigor/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/sucesso-nos-negocios-dependera-de-experiencias-excepcionais-ao-cliente/
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Seis modelos de receita inovadores 
para explorar o potencial do 

Pix e do Open Banking
A popularidade alcançada pelo Pix após seu lançamento, em novembro de 2020, mostra que os pagamentos 
instantâneos caíram no gosto do brasileiro.

OpiniãO
A importância das 

mulheres na ciência 
e na tecnologia

No imaginário 
popular, 
desenvolvimento 
científico e tecnológico 
quase sempre está 
associado a figuras 
masculinas. 

A espanhola Isabel Pas-
cual Ruiz de Alegría 
se dedica a mostrar 

que a participação feminina 
tem sido importante nessas 
áreas, papel esse que pode 
crescer se mais mulhe-
res forem incentivadas a 
dedicarem-se à pesquisa. 
Em evento recente, Isabel 
lembrou algumas figuras fe-
mininas muito conhecidas, 
como a grega Hipácia de 
Alexandria (360-415), que 
fez contribuições relevantes 
nas áreas de filosofia, mate-
mática e astronomia. 

Sua importância na co-
munidade em que vivia era 
tão importante que acabou 
assassinada em meio a 
conflitos de ordem política. 
Historiadores dizem que a 
data de sua morte marca o 
fim da Antiguidade Clássica. 
Mais recentemente pode-se 
observar os trabalhos da 
condessa Ada de Lovelace 
(1815-1852), que escreveu 
o primeiro programa a ser 
processado por uma má-
quina e a cientista Marie 
Curie (1867-1934), Prêmio 
Nobel de Física em 1903 e 
de Química em 1911. 

Mas os trabalhos de mui-
tas outras mulheres não 
são tão visíveis. É o caso da 
médica italiana do século 
XII, Trotula de Salerno, 
considerada a primeira gi-
necologista da história por 
suas ideias revolucionárias 
na área de ginecologia e obs-
tetrícia, que, além de outros 
ensinamentos, dizia que os 
problemas de infertilidade 
também poderiam vir dos 
homens e não apenas das 
mulheres, como se acredi-
tava até então. 

Seus escritos permanece-
ram em uso nas melhores 
universidades europeias até 
o século XVI. Algumas ino-
vações mais prosaicas, mas 
muito importantes na vida 
diária também foram fruto 
do trabalho de mulheres: 
a estadunidense Tabitha 
Babbitt (1779-1853) inven-
tou a serra circular, e sua 
compatriota Martha Coston 
(1826-1904) inventou os 
sinalizadores pirotécnicos, 
que salvaram muitas vidas 

em emergências no mar. 
Também devemos o popu-

lar jogo Banco Imobiliário 
a uma mulher, a escritora 
e empresária americana 
Elizabeth Magie Phillips 
(1866-1948), que em 1902 
criou The Landlord’s Game, 
o precursor da versão atual 
do jogo. O limpador de para-
-brisas foi inventado pela 
americana Mary Anderson 
(EUA), que em 1905 paten-
teou o dispositivo, criado a 
partir de uma ideia que teve 
durante um dia chuvoso, 
quando viajava de bonde 
pelas ruas de Nova York. 

A secretária americana 
Bette Nesmith Graham 
inventou o corretor (conhe-
cido no Brasil como "bran-
quinho" ou "corretivo"), 
como forma de melhorar a 
qualidade dos textos que 
datilografava, deixando de 
usar a borracha. Sua in-
venção a levou a criar uma 
companhia que, em 1979, foi 
vendida à Gillette por cerca 
de 170 milhões de dólares 
em valores atuais. 

Outras criações total-
mente incorporadas ao dia 
a dia temos o filtro de café, 
inventado em 1908 pela 
alemã Melitta Bentz, e o 
Kevlar, um material resis-
tente ao calor, cinco vezes 
mais resistente que o aço e 
que é usado na fabricação 
de cintos de segurança, 
cordas, aeronaves, coletes à 
prova de bala e em inúmeros 
outros produtos, inventado 
pela química americana 
Stephanie Kwolek e lançado 
comercialmente em 1971. 

Mas nessa época de in-
tenso uso da tecnologia da 
informação, não se pode 
deixar de lembrar a atriz e 
inventora austríaca Hedy 
Lamarr (1914-2000) que 
desenvolveu a técnica de 
salto de frequência, inicial-
mente destinada a interferir 
em radares nazistas, mas 
que foi precursora dos 
celulares, Wi-Fi, Bluetooth 
e GPS. 

Cabe-nos incentivar as 
mulheres a se dedicar à 
ciência e à tecnologia, 
bem como lutar contra os 
preconceitos de que fre-
quentemente são vítimas 
quando atuam nessas áreas, 
que alguns ainda julgam ser 
destinadas exclusivamente 
aos homens. 

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

de Computação e Informática 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Vivaldo José Breternitz (*)

Freepik

99, Cabify, a precificação dinâmica vem 
sendo cada vez mais testada e utilizada 
por negócios digitais com alta compe-
tência na coleta, análise e cruzamento 
de dados. A precificação dinâmica / 
flexível consiste na definição de preços 
com base na oscilação da demanda por 
uma determinada oferta.

#6: AUCTION / LEILÃO
O modelo de leilão é caracterizado 

pela definição do preço de uma ofer-
ta pelo próprio mercado, através da 
disputa de lances a partir de um valor 
mínimo pré-definido.Esse modelo foi 
amplamente popularizado pelo site de 
compras eBay em 1995. No Brasil, a 
startup Leiloar.net desenvolveu uma 
forma interessante para que pequenas 
e médias empresas possam se desfazer 
de seus ativos inutilizados. Através de 
uma plataforma de leilão online, as em-
presas podem disponibilizar para leilão 
itens desde materiais de escritório até 
guindastes de construção civil. Em seu 
primeiro ano de vida, a empresa faturou 
R$ 5 milhões.

Esses são alguns dos principais mode-
los de receita disponíveis no mercado, 
mas o desenvolvimento de novas tec-
nologias e o aumento da transformação 
digital certamente produzirão outros, 
como forma de criar vantagens com-
petitivas adicionais em mercados cada 
vez mais concorridos.

A chegada do Pix e do Open 
Banking produzirá uma nova dinâmi-
ca na relação das empresas com seus 
clientes. Sairão vitoriosas as orga-
nizações que conseguirem compre-
ender melhor e mais rapidamente a 
natureza destes novos instrumentos 
e adotar medidas para compatibilizar 
este novo comportamento com suas 
operações.

(*) É  sócio-diretor da Play Studio.

comprar uma ferramenta confiável, mas 
sim ter acesso a este equipamento no 
momento certo. Dessa forma, houve 
uma troca no modelo de receita de 
compra para aluguel de ferramentas, 
no qual a empresa se encarrega do 
manuseio, manutenção e estocagem de 
produtos para fornecer a seus clientes 
no momento necessário.

#3: PERSONALIZED PRICING
O modelo de personalized pricing 

consiste na precificação de produtos ou 
serviços com base nas características 
pessoais de cada usuário. A competitiva 
indústria do varejo tem sido uma das 
principais exploradoras desse tipo de 
modelo no mundo. Utilizando uma am-
pla base de dados vindas do histórico 
de compras de cada usuário online e 
offline, as empresas vêm buscando rea-
lizar análises preditivas de quanto cada 
shopper está disposto a pagar por um 
item,  realizando ofertas altamente di-
recionadas e customizadas. Em alguns 
programas mais avançados, é utilizada 
até mesmo a localização do comprador 
por GPS para o direcionamento de 
ofertas em momentos mais adequados.

#4: CROWDFUNDING
O crowdfunding é uma forma de cap-

tação de recursos de um grande número 
de pessoas para o financiamento de uma 
nova empresa, produto ou projeto.A 
lógica desse modelo está em atrair 
muitos investidores para contribuir 
com pequenos valores para o projeto 
em questão. Como moeda de troca, esse 
“grupo de investidores” pode receber 
algum tipo de reconhecimento, brinde, 
participação na empresa ou juros sobre 
o valor investido.

#5: PRECIFICAÇÃO DINÂMICA / 
FLEXÍVEL

Bastante usada e difundida pelos 
aplicativos de ridesharing como Uber, 

MARCELO NICOLAU (*)

Segundo o Banco Central, mais 
de 140 milhões de usuários já se 
cadastraram no novo sistema de 

pagamento – sendo cerca de 125 milhões 
pessoas físicas – e quase 150 milhões de 
operações foram realizadas até dezembro.

Para este ano, o BC tem programada 
a inclusão de novas funcionalidades que 
tornarão a ferramenta ainda mais rele-
vante nas transações comerciais. Além 
disso, 2021 também marcará a chegada 
do Open Banking, que promete ser uma 
revolução na indústria financeira pela 
liberdade de escolha que oferecerá aos 
consumidores. 

Diante deste cenário, é indispensável 
que os empreendedores levem em con-
sideração alguns fatores no momento 
de desenvolver suas estratégias de 
negócios, principalmente no que se 
refere ao modelo de receita escolhido.

A aceleração recente dos processos 
de inovação consagrou seis modelos 
diferentes, que precisam ser avaliados 
para medir qual melhor se encaixa em 
cada operação, considerando a forma 
de movimentação gerada tanto no Pix 
como no Open Banking.  São eles: 

#1: FREEMIUM
O modelo freemium consiste na oferta 

de serviços básicos de forma gratuita, 
com a cobrança de um valor adicional 
(ou premium) para utilização de fea-
tures adicionais.

A lógica desse modelo consiste em 
atrair o maior número possível de leads 
através da oferta de produtos ou ser-
viços grátis, buscando converter uma 
parte desses usuários para a utilização 
de serviços pagos que irão rentabilizar 
todo o negócio.

Somente o mercado americano de 
games movimentou, em 2018, cerca de 
US$ 35 bilhões em add-ons de jogos. 
Muito desse sucesso é advindo do mo-
delo free to play, no qual o download 
e a utilização dos jogos são grátis, mas 
muitos jogadores acabam comprando 
elementos adicionais dentro do jogo.

#2: RENTAL BASED
O modelo rental based consiste no 

pagamento pelo uso de um produto ou 
serviço por um determinado período de 
tempo. Um dos exemplos deste modelo 
é a Hilti, multinacional que desenvolve, 
fabrica e comercializa ferramentas para 
a indústria de construção e mineração. 
Ela revolucionou o mercado quando 
percebeu que seu usuário não precisava 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Parceiro do Ano - Huawei 2019’. Este prêmio foi criado especialmente 
para a AGORA pelo desempenho que ultrapassou as expectativas da 
fabricante no ano de 2018. Há cerca de um mês, em dezembro de 2020, 
recebemos outro prêmio, desta vez das mãos do presidente da Huawei 
no Brasil, Sun Baocheng, que nos reconheceu como parceiro global em 
excelência”, afirma Sanches.

Solução wearable para operações de 
logísticas

@Uma tendência tecno-
lógica para os próxi-

mos anos, os dispositivos 
wearables vem ganhando 
força dentro do segmento 
de operações logísticas, 
com empresas procurando 
por soluções que possam 
trazer ganho de tempo e 
produtividade nos proces-
sos. Empregando uma tecnologia inédita no mercado brasileiro, a 
Opticon – uma das primeiras empresas do mundo a se especializar na 
fabricação de scanners de código de barras – desenvolveu um leitor de 
mão wearable para soluções de logística, como separação de pedidos, 
rastreamento de ativos, registro de visitantes, entre outras aplicações. 
Desenvolvida para atender às necessidades específicas onde ambas 
as mãos do usuário precisam estar livres para o manuseio de caixas 
e produtos, a solução utiliza o leitor PX-20, um scanner de mão leve, 
de alto desempenho e fácil utilização.

SPTaxi e HERE Technologies realizam 
parceria

@O SPTaxi acaba de anunciar uma parceria com a HERE Tech-
nologies. A empresa, líder global em serviços de mapeamento e 

plataforma de localização, disponibilizará seus dados de geolocalização 
e informações de tráfego para aprimorar ainda mais a roteirização de 
trajetos para usuários e taxistas. “Estamos sempre pensando em como 
melhorar nossos serviços focando nas necessidades dos taxistas e passa-
geiros, comenta Fernando Kasprik, diretor-executivo da empresa Alias 
Tecnologia, responsável pela gestão do SPTaxi. “A parceria com a HERE 
nos possibilita aperfeiçoar a experiência do usuário com algoritmos que 
melhoram a mobilidade com cálculos sem distorções, trazendo assim, 
mais segurança para todos”, explica (http://360.here.com).

AGORA assina contrato de distribuição 
com a Huawei

@A AGORA, distribuidora e fornecedora de soluções completas de 
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação, anuncia que firmou 

contrato de distribuição no Brasil com a Huawei para comercialização 
de toda linha Enterprise, a qual inclui servidores, storage, wifi, switches, 
soluções em cloud e outras mais. Na área de Telecom, a parceria com a 
Huawei já existe há cinco anos. A AGORA já atuava como distribuidora 
VAP para as linhas de Transporte de Dados como soluções em rádio 
enlace, redes de acesso, redes IP e transmissão (DWDM e SDH) com 
foco totalmente voltado aos Provedores de Serviços de Internet - ISPs. 
Segundo Severino Sanches, presidente da AGORA, a aliança entre as 
duas empresas só cresce. Muito disso, deve-se à grande capacidade de 
logística, técnica e comercial da AGORA. “Nossa empresa foi eleita o ‘Maior 

Iniciativa para que engenheiros de software 
não participem de reuniões à tarde

Depois de instituir, no segundo 
semestre de 2020, um dia na sema-
na livre de reuniões para todos os 
funcionários terem mais tempo para 
desenvolver projetos, a Intuit Qui-
ckBooks <https://quickbooks.intuit.
com/br/>  volta a sugerir mudanças 
na agenda de trabalho. A partir de 
agora, a fintech americana desen-
volvedora de software de gestão 
para pequenas e médias empresas 
e empresas de contabilidade propõe 
que os seus profissionais de tecno-
logia não marquem ou participem 
de reuniões no período da tarde.

A iniciativa, aplicada em todos 
os países em que a Intuit atua, 
vale para o período após às 13h. 
O objetivo é que todos os profis-
sionais de tecnologia consigam 
ter, pelo menos, 4 horas de foco 

ininterrupto para desenvolver as 
tarefas do dia a dia.

“É uma decisão extremamente 
corajosa que já deve apresentar 
resultados nos próximos meses”, 
prevê Felipe Kurkowski, gerente 
da área de engenharia de software 
da Intuit QuickBooks no Brasil. Para 
ele, “a proposta vai ajudar a viabilizar 
inovações para o cliente de maneira 
mais rápida e precisa”, explica.

A decisão é reforçada por uma sé-
rie de estudos internacionais <ht-
tps://www.ironistic.com/the-cost-
-of-distractions-on-developers/>  
que defendem que o trabalho de 
engenharia de software exige blo-
cos longos de concentração e que, 
quanto menos distrações existirem 
no período, maior a produtividade 
e melhor a entrega de resultados.
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D - Estágio em Tecnologia 
Começaram as inscrições para o Programa de Estágio B2W Tech 2021, 
com foco na área de Tecnologia. O programa é desenvolvido pela B2W 
Digital - dona das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Ba-
rato - e será realizado de forma remota. O objetivo é capacitar jovens 
talentos, apaixonados por tecnologia, para que se tornem desenvolve-
dores juniores em apenas seis meses. Podem concorrer universitários 
de todo o Brasil e de qualquer curso de graduação. A companhia busca 
estudantes apaixonados por inovação, que tenham foco em resultados 
e facilidade para trabalhar em equipe. O programa também é aberto à 
participação de PCDs. Inscrições podem ser feitas pelo site (https://
estagiotech.b2w.io/). 

E - Antecipação de Crédito
Fornecedores que possuem contratos ativos com órgãos da Adminis-
tração Pública Federal já podem solicitar uma antecipação de até 70% 
de créditos que ainda têm a receber. A medida faz parte do programa 
AntecipaGov. Na prática, os fornecedores poderão utilizar os contratos 
administrativos como garantia para fazer empréstimos e financiamentos, 
em instituições financeiras credenciadas pelo Ministério da Economia. 
Segundo o governo federal, o valor total dos contratos vigentes, entre 
os fornecedores e os órgãos da Administração Pública, soma aproxi-
madamente R$ 65 bilhões. Caso todos os fornecedores solicitassem 
essa antecipação de 70% dos créditos, cerca R$ 45 bilhões seriam 
injetados na economia. Saiba mais em (https://www.gov.br/compras/
pt-br/antecipagov).

F - Hidrogênio Verde 
A Câmaras de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, por meio da 
Aliança Brasil-Alemanha para o Hidrogênio Verde, estão buscando 
oportunidades para ampliar o debate acerca do tema e interme-
diar a compra e venda desse elemento entre ambos os países, bem 
como mapeando projetos de empresas brasileiras que possam ser 
incluídos em um pipeline que será apresentado no país europeu. 
Para que o Brasil seja contemplado no programa – que prevê a 
compra da produção local de hidrogênio verde por, pelo menos, 10 
anos – é necessário apresentar projetos relevantes que reforcem a 
importância do país neste segmento. As companhias que tiverem 
interesse em participar e que tenham projetos relevantes, podem 
agendar uma reunião por meio do (h2verde@ahkbrasil.com) ou 
pelo tel. (11) 5187-5213.  

A - Ensino da Música
O primeiro projeto de Educação Musical no país, certificado como 
Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil: Escola de Música 
e Cidadania, objetiva promover a educação cidadã para crianças 
e jovens por meio do ensino de música. Com uma novidade que 
promete aumentar ainda mais a propagação do ensino de música, a 
Agência do Bem abriu a matrícula para interessados em realizar o 
curso online, por meio da plataforma ‘Tocando Juntos’, que oferece 
ensino a distância com foco em instrumentos orquestrais através 
de videoaulas de curta duração. Cada curso oferece, gratuitamente, 
acesso a 20 videoaulas planejadas e ministradas por músicos das 
maiores orquestras do país. Interessados devem realizar inscrição 
em: (www.agenciadobem.org.br).

B - Assistência ao Consumidor 
A Fundação Procon-SP e Ford Motor Company Brasil Ltda assinaram 
um Termo de Compromisso em que a empresa se compromete a 
manter assistência ao consumidor com operações de vendas, ser-
viços, assistência técnica, peças de reposição e garantia para seus 
clientes. Também ficou acertado que a empresa irá criar um canal de 
contato com o Procon-SP para tratar das questões coletivas e evitar 
a judicialização das reclamações. O diretor jurídico da Ford, Luís 
Cláudio Casanova, ressaltou que “esse compromisso é importantís-
simo e nos dá a certeza de que os nossos consumidores saberão da 
seriedade do nosso compromisso de atender às demandas de todos 
os consumidores Ford, que deverão procurar o Procon-SP ou entrar 
em contato pelos nossos canais de atendimento” . 

C - Família Cessna
A Textron Inc., representada com exclusividade no Brasil pela 
TAM Aviação Executiva, anunciou mais uma atualização da linha 
de jatos Cessna Citation, o Citation CJ4 Gen2. O modelo é o maior 
no segmento leve e passa a oferecer ainda mais recursos, como o 
aumento da presença de rampa e do conforto em voo, incluindo uma 
nova escada e corrimão, opções de assento premium e iluminação 
ambiente aprimorada em todo o jato. Ele conta com excelentes 
alcance e performance e, agora, com design de cabine totalmente 
redesenhado, o modelo tem tudo para ser um sucesso de vendas no 
país. O Citation CJ4 Gen2 é capaz de ligar por exemplo São Paulo 
a Belém sem escalas, com um excelente nível de conforto, tanto 
para os passageiros quanto para os pilotos. Mais informações: (www.
tamaviacaoexecutiva.com.br).

G - Inovação Conjunta
A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) e a 
Agência de Inovação da Suíça (Innosuisse) abrem chamada de cooperação 
internacional para unir empresas dos dois países em projetos conjuntos 
de inovação. O objetivo é que as propostas sejam voltadas para o desen-
volvimento de soluções e novas tecnologias com potencial de mercado 
significativo para o Brasil e para a Suíça. Empresas de todos os setores 
industriais podem apresentar projetos. No entanto, são incentivados o 
desenvolvimento de PD&I relacionado a: biotech e medtech, agricultura e 
produção de alimentos, indústria 4.0, materiais avançados, tecnologias de 
informação e comunicação, energia limpa e água, cidades e comunidades 
sustentáveis, digitalização e mobilidade. Saiba mais: (www.embrapii.org.br).

H - Carregador da Samsung
A Fundação Procon-SP e a Samsung assinaram um Termo de Compromisso 
Voluntário para que seja disponibilizado, sem custo, um carregador ao 
consumidor que adquirir o celular e solicitar o acessório, durante a pré-
venda, para qualquer um dos modelos de smartphones da linha Galaxy 
S21. O acerto entre as partes vale apenas para o Brasil, em outros países 
a empresa manterá a forma de comercialização sem o fornecimento do 
acessório. Os consumidores que comprarem o modelo durante o período 
da pré-venda (que vai até o dia 7 de março), poderão solicitar o carregador 
pelo site (www.samsungaparavoce.com.br), o acessório será entregue 
pela empresa em até 30 dias corridos, a contar do registro da solicitação. 

I - Ouro e Cachaça
A utilização de ouro na gastronomia de luxo data da época do apogeu do 
império egípcio. Na época, acreditava-se que sua ingestão traria poder, 
longevidade e, até mesmo, vida eterna. Hoje, com o avanço tecnológico 
na área de pesquisas, a medicina atesta que a ingestão de ouro puro faz 
muito bem à saúde. A ideia de criar uma cachaça com flocos de ouro 
surgiu em 2012. Em 2014, foi lançada a Middas Cachaça, produzida com 
uma cachaça de dois anos, armazenada em tonel de madeira de amen-
doim do campo; e uma outra armazenada em aço inoxidável, levando 
ouro com qualidade de pureza atestada pela União Europeia. A fórmula  
resulta em um sabor único e especial da bebida, de baixa acidez e de 
intensa sensação olfativa. Saiba mais em: (www.middascachaca.com.br).

J - Direito Imobiliário
O curso de Direito Imobiliário Empresarial, a ser realizado pela Unise-
covi, proporciona ao advogado conhecer, compreender e refletir sobre 
os aspectos jurídicos do mercado imobiliário atual, abordando os princi-
pais contratos, variadas formas de estruturação de empreendimentos e 
incorporações, fundos imobiliários, securitização, assim como aspectos 
ligados ao direito do consumidor, ambiental, urbanístico e responsabili-
dade civil. Destina-se a advogados e bacharéis em direito que atuam na 
área do Direito Imobiliário. Algumas vagas poderão ser preenchidas por 
profissionais que não sejam de carreiras jurídicas, mas que tenham curso 
superior e atuem na atividade imobiliária empresarial. Os interessados 
devem enviar seus respectivos currículos para (uni@secovi.com.br) 
para análise (www.unisecovi.com.br).

As dificuldades da 
digitalização no mundo 

da Engenharia

A maior dificuldade 
enfrentada hoje na 
digitalização de 
processos em nossa 
engenharia não está 
na tecnologia

Tampouco nos aper-
tados orçamentos, 
mas sim no modo de 

pensar e de tomar decisão 
por parte dos usuários, 
diretores e gerentes. O 
antigo lema diz que a me-
lhor ferramenta é a que o 
usuário sabe usar. Quantos 
funcionários aprenderam 
a usar planilhas, fazendo 
tudo com elas, inclusive 
as transformando em seus 
feudos de informação e, 
por elas, boicotam tudo 
vem pela frente visando 
eliminá-las? 

Quantas vezes a tecnolo-
gia é comprada com base no 
seu custo direto ao invés de 
ser analisando o custo total 
do processo antes e depois 
de sua introdução? Quantas 
vezes uma decisão é tomada 
em função de recursos que 
nunca serão usados? 

Muitas vezes a qualidade 
do serviço, a metodologia e 
a experiência do fornece-
dor valem mais e têm mais 
impacto para o sucesso de 
um projeto de digitaliza-
ção do que o software ou 
tecnologia que está sendo 
implantado. Não adianta 
escolher a aplicação mais 
completa e complexa quan-
do não se consegue fazer 
sua equipe usar e nem 
obter a aderência deles aos 
processos. 

Nesses casos, a tal sonha-
da digitalização se mantém 
como um sonho ou ferra-
menta de marketing, mas 
não se concretiza na práti-
ca. Há uma dificuldade mui-
to grande no entendimento 
do conceito de processo e 
muito pouca valorização 
em seu mapeamento e 
entendimento do fluxo de 
informação e decisão, que 
são cruciais para se definir 
uma correta digitalização. 

A coisa mais comum em 
processos de digitalização 
é receber uma planilha com 
a mensagem: “digitalize 
este processo”. É planilha 
para tudo: diário de obra, 
controles de qualidade, 
segurança, processos co-
merciais, planejamento… 
todas as áreas fazem uso 
e elas ainda são criadas e 
operadas de forma isolada, 
com uma série de exceções 
não mapeadas e vão sen-
do descobertas conforme 
acontecem. 

Uma vez implementada, 
inicia-se a fase de utiliza-
ção, que é a aderência, a 
digitalização. Mudar é in-
trinsecamente difícil e, por 
isso, o apoio e a participação 
da diretoria, além da plena 
confiança no fornecedor, 
são pontos fundamentais 
para o sucesso. 

Problemas ocorrerão, 
assim como dificuldades e 
pontos eventualmente não 
previstos ou mapeados fa-
talmente aparecerão, o que 
desencadeará justificativas 
para abortar o processo, 
por isso, a confiança e a 
parceria com o fornecedor 
será fundamental. Não se 
trata de confiança cega, 
mas estruturada de forma 
sólida, baseada na visão do 
processo e em objetivos 
construídos a quatro mãos. 

Colocado o raciocínio 
desta forma parece algo 
trivial, mas não é. Há inúme-
ros casos em que a simples 
digitalização de um diário 
de obra parece algo mais 
complexo e de difícil im-
plantação que um foguete 
espacial, mas não é. 

Portanto, mãos à obra 
para iniciar sua jornada de 
digitalização, deixando o 
costumeiro processo para 
trás antes que sua opera-
ção seja ultrapassada pela 
concorrência. 

(*) - É engenheiro civil formado pela 
Poli/USP, presidente do Construtivo, 
empresa de tecnologia com DNA de 
engenharia e membro da Autodesk 

Development Network e do Royal 
Institution of Chartered Surveyours 

(www.construtivo.com). 

Marcus Granadeiro (*)

A alta foi impulsionada pelas exportações de proteínas para a 
China aliadas a um dólar valorizado.

A Cooperativa Central Aurora Alimentos, terceira 
maior indústria brasileira de carnes suína e de frango, 
registrou recorde de 14,6 bilhões de reais na receita 
operacional bruta obtida em 2020, alta de 33% impul-
sionada pelas exportações de proteínas para a China 
aliadas a um dólar valorizado. Segundo balanço finan-
ceiro antecipado à Reuters, o desempenho das vendas 
externas foi considerado “excepcional”, com aumento 
de 61,8% no faturamento de exportação e 23% no vo-
lume embarcado.

“As compras chineses de proteína animal no mercado 
mundial catapultaram as vendas da Aurora, potencia-
lizadas pela situação cambial... A China, sozinha, ficou 
com 40% das exportações totais da Cooperativa Central”, 
afirmou a companhia em nota. Com isso, a Aurora pas-
sou a responder por 17,5% das exportações de carnes 
suínas do Brasil e 6,6% de frango. Antes, o market share 
da cooperativa era de 16,8% e 6,4%, respectivamente.

A empresa disse que o grande desafio visto no ano 
em que surgiu a pandemia da Covid-19 foi manter a 
qualquer custo a produção de alimentos por se tratar de 
setor essencial. Para a otimização das plantas industriais 
iniciou-se, em 2020, a jornada de trabalho de segunda 
a sábado, o que permitiu ampliar o volume de abate e 
processamento de suínos e aves.Em suínos, houve um 
incremento de 11,78% no abate diário das sete plantas 
da Aurora, para 25.135 cabeças.

No segmento aves, o incremento foi de 2,5%, elevan-

A pandemia teve impacto nos resultados da pesquisa 
ao longo do ano.

A receita nominal teve 
alta de 6%. Segundo o 
pesquisador Cristiano 

Santos, do IBGE a pandemia 
teve impacto nos resultados 
da pesquisa ao longo do ano. 
“Os resultados costumam ter 
variações menores, mas com 
a pandemia houve uma mu-
dança neste cenário, já que 
tivemos dois meses (março 
e abril) de quedas muito 
grandes”, afirma.

Apesar da alta no ano, o 
comércio teve quedas de 
6,1% no volume de vendas 
(a mais intensa da série his-
tórica iniciada em 2000) e 
de 5,3% receita nominal, na 
passagem de novembro para 
dezembro. Na média móvel 
trimestral, os recuos foram de 
1,8% no volume de vendas e 
de 0,8% na receita nominal. 
Na comparação de dezembro 
de 2020 com dezembro de 
2019, houve altas de 1,2% no 
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Vendas do comércio varejista 
crescem 1,2% em 2020

O volume de vendas do comércio varejista brasileiro fechou 2020 com uma alta de 1,2%, segundo 
dados da pesquisa divulgada ontem (10), no Rio de Janeiro, pelo IBGE

O varejo ampliado, que tam-
bém inclui vendas de veículos 
e de material de construção, 
fechou o ano com recuo de 
3,7% no volume e de 2,8% na 
receita nominal. Os veículos, 
motos, partes e peças tiveram 
queda de 13,7% no volume. 
Já o volume de materiais de 
construção cresceu 10,8%. 
Na passagem de novembro 
para dezembro, todas as oito 
atividades do comércio vare-
jista apresentaram retração, 
com destaque para outros 
artigos de uso pessoal e do-
méstico (-13,8%), tecidos, 
vestuário e calçados (-13,3%) 
e equipamentos e material 
para escritório, informática e 
comunicação (-6,8%). Dois 
segmentos avaliados no varejo 
ampliado também tiveram 
redução de vendas: veículos, 
motos, partes e peças (-2,6%) 
e material de construção 
(-1,8%) (ABr).

volume de vendas e de 9,2% 
na receita nominal.

No acumulado do ano, 
quatro dos oito segmentos 
do varejo tiveram alta nas 
vendas: supermercados, 
alimentos, bebidas e fumo 
(4,8%), móveis e eletrodo-
mésticos (10,6%), artigos 
farmacêuticos, médicos e de 
perfumaria (8,3%) e outros 

artigos de uso pessoal e 
doméstico (2,5%). Quatro 
setores tiveram queda nas 
vendas: combustíveis e 
lubrificantes (-9,7%), teci-
dos, vestuário e calçados 
(-22,7%), livros, jornais, 
revistas e papelaria (-30,6%) 
e equipamentos e material 
para escritório, informática 
e comunicação (-16,2%).

Aurora atingiu recorde de receita 
com vendas para China

do a capacidade para 1.004.381 aves abatidas por dia 
nas sete unidades avícolas. A produção in natura de 
carnes suínas deu um salto de 72,9% e atingiu 774.826 
toneladas. “A cooperativa central exportou 192 mil 
toneladas (de carne suína) - ou seja, 57% mais que em 
2019 - para 36 países, tendo como principais destinos 
a China, Hong Kong, Estados Unidos, Chile e Japão”, 
destacou (Reuters).



Importação: como 
usar a inteligência 
de mercado para 

prospectar clientes

Qual é o segredo para 
ter uma vantagem 
competitiva maior na 
hora de prospectar 
clientes? 

Seguir uma fórmula 
pronta não é eficaz 
e, por isso, um fator 

é essencial para estar à 
frente dos concorrentes: 
informação. A inteligência 
de mercado é uma arma 
poderosa para se utilizar na 
sua estratégia empresarial. 
Ter sucesso nas vendas tem 
se tornado uma tarefa cada 
vez mais difícil. 

Com o constante progres-
so da tecnologia e da inova-
ção, surgem novos modelos 
de negócio e é preciso elevar 
a régua para conquistar a 
maior fatia do mercado. 
Fazer isso sem o auxílio de 
dados e de recursos tecno-
lógicos é muito mais com-
plexo. Desde a criação dos 
primeiros sistemas de CRM 
(Customer Relationship 
Management), as soluções 
para prospecção de novos 
clientes só evoluíram.

Além disso, mais do que 
gerenciar clientes, é preciso 
entender as tendências e 
o comportamento do mer-
cado, conhecer a fundo os 
clientes atuais e aqueles que 
são potenciais, e também 
cultivar uma busca contínua 
pela compreensão do seu 
segmento de atuação.

É preciso muito mais 
do que um conhecimento 
completo da sua empresa 
ou produto. E, para isso, é 
essencial olhar para fora. 
Afinal, quando as opor-
tunidades estão claras e 
identificadas pela equipe 
de vendas, a abordagem 
com certeza é muito mais 
assertiva. Como vantagem, 
há a economia do tempo 
da equipe e muitos outros 
benefícios. Entre eles, estão 
a identificação mais eficaz 
de gatilhos de vendas e de 
clientes em potencial.

Para aproveitar o poten-
cial que a inteligência de 
mercado oferece, é preciso 
aliar tecnologia, dados e uma 
equipe que seja possível de 
interpretar as informações 
disponíveis.Aperfeiçoar o 

conhecimento por meio 
dos dados e fundi-lo com 
a estratégia da empresa é 
extremamente importante. 
Por isso, é preciso que o 
posicionamento de mercado 
e objetivos estejam muito 
bem estabelecidos.

Outro ponto indispen-
sável é a necessidade de 
se ter um planejamento e 
KPIs bem definidos. Para 
que isso seja possível, os 
dados precisam estar estru-
turados e fáceis de serem 
interpretados. Ter uma 
ferramenta tecnológica que 
ofereça uma visão completa 
do mercado é essencial. A 
principal tendência para o 
futuro, especialmente no 
comércio exterior, é o uso 
de inteligência de mercado 
e a análise de dados para 
gerenciar os processos de 
importação e exportação 
de ponta a ponta. 

A LogComex, provedora 
de soluções e aplicações 
para toda a cadeia do 
segmento, dispõe de uma 
plataforma de inteligência 
para prospecção de clientes 
de importação. A solução 
oferece uma ampla visão 
do mercado de importa-
ção, com as informações 
de market share e indica o 
possível importador. 

É possível pesquisar o 
mercado de um produto 
específico e, com base no 
conjunto de dados apresen-
tados, captar novos clientes. 
Entre os principais recursos 
de inteligência de mercado 
que a plataforma oferece, 
os dashboards possibilitam 
a análise dos principais im-
portadores e fornecedores 
do mercado. 

Esses dashboards tam-
bém mostram o cenário 
da importação ao longo do 
tempo e oferecem o ranking 
das principais unidades de 
prováveis importadores, 
unidades de desembaraço 
e NCMs. Além disso, a pla-
taforma aponta sobre os 
valores FOB para análises 
mais detalhadas.

(*) - Especialista em gestão de 
produtos voltados ao universo do 

comércio exterior, é fundador da 
LogComex, startup de big data, 

inteligência e automação para 
logística internacional 
(www.logcomex.com).

Helmuth Hofstatter (*)

Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171www.netjen.com.br
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O ano virou, e as datas comemorativas importantes para 
o comércio como Páscoa, Dia das Mães e Dia dos Namo-
rados, por exemplo, já estão por aí. Considerando que em 
novembro de 2020, os 70 principais apps de e-commerce 
do Brasil receberam 45 milhões de instalações e as vendas 
dentro de apps tiveram aumento de 72% no país durante a 
Black Friday (dados AppsFlyer), os aplicativos brasileiros 
estão navegando em território amigável. 

Ainda dá tempo de apps de marcas e e-commerce apro-
veitarem a nova enxurrada e se preparar para aumentar 
ainda mais o resultado de vendas em 2021. A Rocket Lab, 
adtech de levantou seis dicas fundamentais para que 
os profissionais de marketing consigam além de atrair 
ainda mais novos usuários, fidelizem os consumidores já 
existentes e aumentem seu retorno sobre o investimento. 
 1) Cupons de desconto - Os aplicativos podem usar 

datas comerciais importantes para recompensar 
os usuários atuais com ofertas exclusivas. Esta é 
uma opção útil e simples que consiste em criar um 
cupom de desconto que se relacione visualmente 
com o evento e a marca, com o objetivo de aumen-
tar as vendas e atrair novos compradores. Usuários 
já perceberam que via aplicativo as vantagens são 
maiores. 

 2) Notificações push - Ao lançar cupons ou descontos, 
são altamente recomendadas as notificações push 
para que os usuários vejam. As notificações podem 
impulsionar o crescimento e aumentar o engajamento 
em até 88 % de acordo com o Adjust. Isso mantém 
a marca presente com os usuários e também traba-
lham para incentivar a ação, neste caso uma compra, 
dando-lhes um pequeno lembrete para comprar um 
presente para seu ente querido, por exemplo. 

 3) Qualidade na experiência mobile - Em 2020, 
aplicativos de todas as verticais tiveram gigantesco 
crescimento em uso, com o impacto da COVID-19 
nas vendas online. Aplicativos de e-commerce re-
gistraram 80% de aumento nos downloads somente 
entre março e maio do ano passado, para depois 
explodirem na Black Friday (AppsFlyer). Então 
prepare seu negócio para que seja o mais mobile 
friendly possível, uma vez que o consumidor busca 
um processo de compra fácil e rápido. 

 4) Co-marketing - A utilização desta estratégia con-
siste na união de duas marcas ou empresas para 
promover conjuntamente uma oferta com o objetivo 
de obter maiores benefícios por um custo mínimo. 
Para ser eficiente, deve-se levar em consideração a 
função do aplicativo, de forma a encontrar o parceiro 
ideal e assim poder criar novas formas de colabora-
ção para a promoção de novas marcas ou produtos. 
Por exemplo, no dia das mães, uma promoção para 

Com isso, a tendência 
na digitalização dos 
negócios que estava 

prevista para os próximos 
dez anos, acelerou em pou-
cos meses. 

Nesse sentido, as em-
presas que atuam no setor 
de serviços digitais têm se 
tornado grandes aliadas 
dos PMEs, fornecendo fer-
ramentas que consolidam a 
presença digital, trazendo 
visibilidade online, que 
englobam desde a hospe-
dagem de sites, criação de 
domínios, implementação 
de redes sociais, ferramen-
tas de e-mail marketing 
personalizadas, elaboração 
de palavras-chaves para 
liderar no ranqueamento 
dos sites de buscas, entre 
outros. Mas, como se dife-
renciar da concorrência e 
criar uma presença digital 
com resultados eficientes? 

Para Higor Franco, diretor 
geral do Varejo da Locaweb, 
“a execução de uma série de 
estratégias bem elaboradas é 
fundamental, pois levam em 
conta desde como a empresa 
se comunica com seu públi-
co-alvo, a partir da definição 
da persona, até tornar-se 
especialista em seu setor de 
atuação, tornando-se refe-

É preciso se diferenciar da concorrência e criar uma presença 
digital com resultados eficientes.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) 
caiu pelo segundo mês consecutivo e registrou 59,5 pontos 
em fevereiro. O indicador, que mostra a avaliação dos em-
presários sobre as condições de seus negócios, foi divulgado 
ontem (10) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e 
acumula queda de 3,6 pontos entre janeiro e fevereiro. Apesar 
da aparente piora, o índice está acima da linha divisória de 50 
pontos, que separa confiança da falta de confiança, indicando 
que os empresários seguem confiantes. 

A média histórica do índice é de 53,8 pontos. De acordo com 
a CNI, a percepção do estado atual da economia brasileira e 
das empresas é de melhora na comparação com os últimos 
seis meses, mas essa visão já foi mais forte e disseminada 
entre os empresários. O Índice de Condições Atuais se tornou 
menos positivo, registrando queda de 3,5 pontos e ficou em 
53,2 pontos. “A manutenção do sentimento de otimismo é 
importante para estimular o aumento da produção, a geração 
de empregos e o aumento do investimento, elemento essencial 
para o Brasil voltar a crescer”, diz o documento. 

Já o Índice de Expectativas se manteve estável, com variação 
negativa de 0,4 ponto para 62,6 pontos, o que, segundo a CNI, 
indica ainda elevado otimismo para os próximos seis meses 
da economia brasileira e das empresas (ABr).

Como criar ou aproveitar a 
presença digital para seu negócio
Em meio ao isolamento social por conta da pandemia, as empresas, restaurantes e estabelecimentos 
comerciais tiveram que se reinventar para permanecerem abertos
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ão lojas virtuais intuitivas, 
com layouts pré-defi-
nidos, integrados aos 
marketplaces e meios 
de pagamentos segu-
ros. 

 5) Se for proprietário 
de um restaurante 
ou estabelecimento 
comercial, invista em 
um app de delivery 
próprio que permita o 
acesso à base de clien-
tes, gerenciamento de 
estoque e acompanha-
mento em tempo real 
dos pedidos. 

 6) Realize um plano de 
marketing, com uma 
estratégia de mídia 
bem definida e com a 
análise da concorrên-
cia direta. Se possível, 
invista na criação de 
um blog com conteú-
dos que gerem mais 
visibilidade para sua 
marca. 

Para crescer em meio à 
concorrência é fundamental 
atuar com a presença digi-
tal de ponta a ponta, com 
qualidade no atendimento 
e entrega dos produtos e 
serviços ofertados. - Fonte 
e mais informações: (www.
locaweb.com.br). 

rência. Seja ele um e-com-
merce, um site institucional, 
uma plataforma de vendas 
de produtos e serviços ou 
até mesmo restaurantes que 
passaram a atender pelo 
delivery com app próprio”. 
Confira as dicas elaboradas 
pelo especialista a seguir: 
 1) Defina sua persona e 

identifique seu públi-
co-alvo, aumentando 
a chance de conver-
são de vendas, no 
envio de ofertas cus-
tomizadas na contra-
tação de um serviço 
de e-mail marketing, 
por exemplo. 

 2) Crie um domínio e 
contrate o serviço de 
uma hospedagem de 
sites, caso atue apenas 
no offline, com lojas 
físicas.

 3) Invista em um e-
commerce e em uma 
plataforma que faça 
a gestão integrada 
das redes sociais para 
engajar e interagir 
com seu público-alvo, 
adicionando links de 
tráfegos para geração 
de leads e conversão 
em vendas. 

 4) Contrate uma ferra-
menta que forneça 

Dicas fundamentais para obter 
sucesso nas vendas in app no Brasil

compra de joias e receber um delicioso bolo em casa. 
 5) Concentre as campanhas em omnishoppers - 

Quando falamos em omnishopping, referimo-nos 
às pessoas que navegam, consultam e compram 
em diferentes dispositivos e canais. Quando uma 
estratégia é direcionada a esses consumidores, é 
possível agregar valor a uma boa campanha de re-
targeting estratégico. Ou seja, nas múltiplas buscas 
que o consumidor faz, os resultados retornam aos 
consumidores para a aplicação desejada. 

  Para que essa abordagem funcione, o aplicativo deve 
ter termos-chave da campanha, palavras que se re-
ferem aos produtos. Isso beneficiará a marca, pois 
as pesquisas no aplicativo por produtos aumentam 
nas semanas que antecedem as datas comerciais, 
por exemplo. Tendo isso planejado e tendo esses 
termos-chave em vigor, os profissionais de marketing 
devem posicionar seus produtos no lugar certo na 
hora certa. 

 6) Redes sociais sim, mas e-mail marketing tam-
bém - O email marketing é uma grande oportunidade 
de atingir o maior número possível de utilizadores 
e informá-los das ofertas e campanhas. Esse tipo 
de marketing é essencial para aumentar as taxas 
de retenção: 80% das pequenas e médias empresas 
dependem do marketing por email para campanhas 
de retenção e 81% os usam para aquisição de usu-
ários.A personalização, tanto na mensagem quanto 
no call to action, são essenciais para o sucesso desse 
tipo de campanha. 

“Dadas as restrições que são mantidas no Brasil e no 
mundo com a pandemia, o consumidor continuará em 2021 
com o hábito de compra online, e em datas comemorativas, 
por exemplo”, diz Juan Echavarria Coll, CEO da Rocket 
Lab. - Fonte e mais informações: (www.rocketlab.ai) 

Apps de marcas e e-commerce devem se preparar para 
aumentar ainda mais o resultado de vendas em 2021.
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Confiança do empresário cai 
em fevereiro



Cibersegurança e 
as prioridades de 
Telecomunicações

Entre os impactos 
da ascensão das 
tecnologias digitas, 
uma das que mais
afetou a rotina foi 
a facilidade com 
que novos serviços e 
ofertas foram criados
diariamente

Por meio de sistemas 
colaborativos e da 
Nuvem, por exemplo, 

estamos avançando rapida-
mente em demandas que até 
pouco tempo atrás pareciam 
impossíveis. O outro lado da 
moeda, no entanto, é que a 
digitalização também tem 
feito com que a proteção 
das informações se torne 
uma tarefa cada vez mais 
complexa e fundamental 
para todos. 

É esse panorama, agora, 
que tem colocado as em-
presas de telecomunicações 
e prestadoras de serviços 
(como as provedoras de 
Internet) em uma posição-
chave em relação às deman-
das por proteção de dados. 
Afinal de contas, é por 
meio dos serviços dessas 
companhias que empresas e 
pessoas estão, ininterrupta-
mente, movimentando suas 
informações. 

Para acompanhar a digi-
talização, as companhias 
de Telecom e provedoras 
de serviços na área estão 
investindo em uma grande 
mudança no modelo de 
negócios do segmento de 
telecomunicações – que 
inclui cada vez menos o 
telefone em si, diga-se -, per-
mitindo avanços e inovações 
com enorme potencial para 
transformar a comunicação 
das pessoas e a realidade 
dos negócios a partir das 
telecomunicações. 

Alguns exemplos desse 
processo evolutivo são a 
criação de APIs que facili-
tam a troca de informações 
entre consumidores e em-
presas, uso de ferramentas 
de Internet das Coisas e 
Inteligência Artificial para 
o gerenciamento de cadeias 
de suprimentos e, ainda, as 
redes 5G, que certamente 
ajudarão a escalar inúmeras 
oportunidades que, atu-
almente, sequer podemos 
imaginar.

Todos esses avanços são 
importantes. No entanto, 
a verdade é que elas não 
bastam, e precisam incluir 
a segurança das informa-
ções. Está na hora de for-
necedoras e prestadoras 
de serviços de Telecom 
entenderem a importância 
da cibersegurança e am-
pliarem suas camadas de 
proteção disponíveis para 
os clientes, também nas 
relações de B2B. 

Em paralelo às possibili-
dades de inovação, portan-
to, é essencial que as compa-
nhias também reinventem 
seus modelos do ponto de 
vista da segurança ciber-
nética, agregando valor às 
ofertas a partir de opções 
que ampliem a proteção 

disponível para atender o 
mercado B2B em sua de-
manda por confiabilidade, 
eficiência e disponibilidade. 

Até porque, vale sempre 
destacar, à medida que os 
serviços avançam, os con-
sumidores também serão 
obrigados a buscar soluções 
que, de fato, ajudem a garan-
tir mais proteção aos dados 
de seus próprios negócios. 
A transformação digital do 
mercado traz diariamente 
avanços e riscos. E esse é um 
ponto no qual as empresas 
de telecomunicações e a 
cadeia de oferta de serviços 
associada a esse segmento 
não podem mais negligen-
ciar, se quiserem manter a 
confiança dos clientes.  

Além de operar redes 
complexas e armazenar 
grandes quantidades de 
dados confidenciais asso-
ciados a indivíduos e em-
presas, essas organizações 
devem agir rapidamente 
para mitigar as brechas e 
dirimir as vulnerabilidades 
que porventura possam 
colocar em risco as equipes 
e consumidores. Isso passa, 
no caso, por ampliar seu 
olhar e incluir a cibersegu-
rança como um componente 
estratégico de suas ofertas.

Assim como os cibercrimi-
nosos estão continuamente 
aprimorando e evoluindo 
suas capacidades para ex-
plorar novas vulnerabilida-
des, os líderes de negócios 
das companhias de Telecom 
e das fornecedoras do 
ecossistema como um todo 
precisam se preparar recor-
rentemente para lidar com 
essas ameaças e proteger o 
cliente de maneira nativa e 
constante. Evitar problemas 
exigirá aquisição de talentos 
e esforços de investimento 
com uma oferta que não 
contemple apenas um lado 
da história – mas também 
consiga proteger os ativos 
de ameaças e vulnerabili-
dades.

A indústria de telecomu-
nicações sempre esteve 
e está na vanguarda da 
inovação tecnológica, ala-
vancando tecnologias dos 
mais diversos tipos. Será 
assim, mais uma vez, com 
as inovações da Internet das 
Coisas (IoT), Nuvem e 5G, 
entre outras. Agora, porém, 
elas também são chamadas 
a considerar soluções de 
segurança cibernética para 
melhorar seus serviços e 
atender seus clientes de 
forma efetiva. 

A pandemia acelerou mui-
tas mudanças, e a segurança 
digital certamente será cada 
vez mais uma prioridade 
empresarial. Afinal, vivemos 
hoje no mundo conectado 
e online que sempre de-
sejamos. Com proteção, 
os avanços tecnológicos 
podem nos levar a um outro 
patamar de resultados e de 
produtividade. Resta saber 
se alguém ainda vai querer 
correr riscos nessa jornada. 

(*) - É CEO da Blockbit 
(www.blockbit.com/pt/). 

Anderson França (*)
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MGH Empreendimentos e Participações Ltda
CNPJ/MF sob nº 49.356.314/0001-10

Edital de Convocação
Ficam os senhores sócios convocados para reunião, na Avenida George Saville Dodd, nº 128, em
03/03/2021, as 11:30 horas para a seguinte ordem do dia: (a) alteração dos parágrafos 1º e 2º  da
cláusula 9ª do Contrato Social. (b) Discussão e decisão sobre retirada de sócio. (c) Outros
assuntos de interesse social. A Diretoria.                                                                              (06, 09 e 10)

Empreendimentos Litoraneos S/A
CNPJ/MF nº 62.626.544/0001-10 - NIRE nº 353.0002696-9

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos, os Srs. acionistas da Empreendimentos Litoraneos S/A, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 17/02/2021, às 11 hs., na sede social na Alameda
Santos, nº 1293, 7º andar - conjunto 72/74, sala 05, em São Paulo/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) Cisão Parcial da companhia; b) consolidar e atualizar a redação do Estatuto Social;
c) Outros assuntos de interesse social. Pedro Henrique Julien de Toledo Piza - Diretor.         (09, 10 e 11)

TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ n° 10.935.384/0001-98 -  
NIRE 35.223.393.834 - Reunião de Sócios Quotistas - Edital de Convocação - Ficam convocados 
os senhores sócios quotistas da sociedade limitada Tantum Group Consultoria Empresarial Ltda., para 
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que se realizará, as 15h00, no dia 26/02/2021, na sede da 
empresa, localizada no Condomínio New Worker Tower - Centro Empresarial Alphaville, localizada na 
Alameda Grajaú, 60 - CEP 06454-050 - 23º Andar - Sala 2306 - Alphaville - Barueri - SP, para deliberarem sobre 
a aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2020. Barueri, 10 de fevereiro de 2021. FANNY SCHWARZ - sócia administradora.

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1080788-48.2018.8.26.0100 O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes 
Marinho , Juiz de Direito da 4ªVC do Foro da Capital – S/P. Faz Saber a Meisson Real Martelli, CPF 
Nº 299.021.528-05, que CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A, ajuizou-lhe ação 
Monitória no valor de R$ 759,21. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato através do Cejusc firmado entre 
as partes e não foi cumprido. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o 
mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, 
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

COMARCA DE SÃO PAULO. FORO REGIONAL I - SANTANA. 8ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO.
Processo Físico nº: 0053111-13.2011.8.26.0001. Classe: Assunto: Monitória - Contratos Bancários.
Requerente: Banco Itaucard S.A. Requerido: Thiago Aparecido da Cruz Lima. EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0053111-13.2011.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr. Simone de Figueiredo Rocha Soares, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a THIAGO APARECIDO DA CRUZ LIMA, CPF 358.272.588-06, que lhe
foi proposta uma Ação Monitória por parte de BANCO ITAUCARD S.A., CNPJ 17.192.451/0001-70,
objetivando a cobrança do valor de R$ 6.867,17 (dezembro/2011), referente à utilização de crédito que
lhe fora concedido, por meio do Contrato nº 000000082098732. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o
pagamento do débito, acrescidos de 5% de honorários advocatícios, calculados sobre o valor da
causa, ou caso queira, apresente embargos, sob pena de constituição do mandado inicial em mandado
executivo judicial. Não sendo apresentada defesa, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de setembro de 2020.

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1010272-32.2020.8.26.0100.  O Dr. Guilherme Santini, Juiz 
de Direito da 30ªVC do Foro da Capital – S/P. Faz Saber a  Paula Babriele Soares Lavor Costa  RG 
Nº 38.161.830-4, CPF Nº 424.289.778-22, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória 
no valor de R$ 11.319,32. devidamente atualizada e, efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, Referente ao contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido.  O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial 
em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.  

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0040739-11.2020.8.26.0100. A Drª. Mariana de Souza 
.Juíza de Direito da 31ºVC do Foro da Capital – SP.  Faz Saber a Paulo Lopes dos Santos, CPF Nº 
261.466.608-41, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por União Social Camiliana, 
foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 11.902,77, que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, 
(art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.  

Intimação Prazo 20 dias. Proc. 0000576-08.2019.8.26.0008.  O Dr. Cláudio Pereira França, Juiz de 
Direito da 2ºVC do Foro do Tatuapé–S/P,  Faz Saber a   Priscila Fernandes  RG Nº 45.544.788-3, 
CPF Nº 318.143.938-03, que União Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua 
INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 31.391,22, que deverá ser 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer 
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.  

Dino Bastos (*)     

A adoção de uma abordagem mais humana e personali-
zada com os clientes e seguidores de uma marca já vinha 
se destacando no mercado, sobretudo com o boom das 
redes sociais em anos anteriores, mas com a pandemia o 
marketing humanizado ganhou ainda mais força. E nesse 
sentido, saber se comunicar se tornou essencial, afinal é 
por meio da comunicação que a relação entre marca e 
pessoas é construída e mantida. 

Principalmente nos dias de hoje, quando os consumi-
dores valorizam não apenas o produto ou o serviço, mas 
a experiência que a marca proporciona durante todo o 
processo de atendimento, pois a persona saiu da sua con-
dição de alvo e virou o propósito da marca. De acordo com 
uma pesquisa realizada em 2018 pelo Grupo Sitel sobre 
a experiência do cliente, 70% das pessoas gostariam de 
ter interação humana no lugar da robótica. Dessas, 48% 
acreditam que o atendimento automatizado não consegue 
entender, nem ajudar a solucionar suas necessidades. 

Além disso, 61% afirmaram que receber um e-mail, 
respostas em chats ou retorno em mídias sociais de forma 
personalizada, são diferenciais, e que elas se importam 
com esse retorno. Um exemplo de marca que sempre 
valorizou o marketing humanizado e a comunicação perso-
nalizada é a Netflix. A cada interação, além de responder 
aos seguidores das suas redes sociais de forma persona-
lizada e bem humorada, a empresa utiliza uma linguagem 
estratégica que desperta o afeto, a empatia e aumenta o 
envolvimento dos seus seguidores. Com ações como essa, 
além de conquistar novos lovers para a marca, a Netflix 
também contribui para alcançar resultados. 

No acumulado do ano, a plataforma de streaming já va-
lorizou 69%, o que levou a companhia a atingir um valor 
de mercado de US$ 241,5 bilhões. Outra empresa que 
adotou o marketing humanizado para atingir seus obje-
tivos de negócio foi o Mercado Livre. O site aproveitou o 
momento da pandemia e a necessidade de isolamento para 

crmpiperun.com/reprodução

Um dos pontos principais é garantir que os seus compradores 
permaneçam ali pelos mesmos motivos que chegaram.

Além dos gastos com 
fornecedores, contas 
mensais e fluxo de 

caixa, o lucro do negócio 
vem sempre da venda dos 
produtos ou da prestação 
de um bom serviço, portan-
to, é mais que necessário 
mantê-los constantemente 
satisfeitos e é claro, interes-
sados. Para a master coach 
Valéria Bax (*), formar uma 
boa base de clientes costuma 
ser demorado.

“Para ocorrer a fidelização, 
a pessoa interessada deve 
ter certeza da qualidade 
superior de seu produto em 
relação aos outros, e enquan-
to isso, fica migrando entre 
vários locais”. Mas, quando 
existe a identificação do 
cliente com o negócio, e o 
proprietário percebe que a 
presença dele já é recorren-
te, como mantê-lo sempre 
por perto? Um dos pontos 
principais é garantir que 
os seus compradores per-
maneçam ali pelos mesmos 
motivos que chegaram. 

“Se foi pela qualidade, 
pela rapidez na entrega dos 
produtos ou na prestação 
de serviços, pelo ótimo 
atendimento, pelas diferen-

DIGIGRAF DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços S.A., para se reuni-
rem em AGO a ser realizada às 9h30, do dia 09.03.2021, na sede social localizada na Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guara-
ni, São Paulo/SP, a  m de deliberarem sobre as seguintes matérias: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 
as demonstrações  nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (ii) deliberação da proposta de destinação do re-
sultado do exercício de 2020; e (iii) eleição dos membros da Diretoria. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.

Foco nos clientes pode aumentar 
os resultados do negócio

Para quem tem um empreendimento, manter a clientela ativa é um dos maiores desafios.
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cuidado para atender aos 
compradores, e que a qua-
lidade desse novo produto 
ou serviço será muito boa”, 
pontua Valéria.

Clientes fiéis se tornam 
embaixadores da marca, 
sendo assim, ao proporcio-
nar a eles experiências po-
sitivas, são altas as chances 
que eles compartilhem esses 
benefícios com amigos e 
familiares. “Muitas pessoas 
são influenciadas por outras 
que conhecem, portanto, 
os clientes fiéis oferecem à 
marca um avanço positivo 
quando se trata de quem não 
está familiarizado com o seu 
negócio ainda. 

E, é claro, estar presente 
no pós-venda ou após a 
prestação de determinado 
serviço, garantindo que o 
cliente está satisfeito com 
a escolha que fez e que o 
que você ofereceu provocou 
realmente alguma mudança 
importante na sua vida ou ro-
tina”, finaliza a empresária.

(*) - Empresária do varejo e Master 
Coach na Área de Negócios, 
é formada em Comunicação, 

Especialista em Gestão de Negócios, 
Marketing e Comercial e sócia do 

Instituto Evex, em Belo Horizonte.

tes formas de pagamento 
oferecidas, alguma dessas 
coisas é o principal que dei-
xa os clientes fixos em um 
negócio. Para isso, o ideal é 
manter essas características 
sempre ativas”. Uma boa 
dica é realizar pontualmente 
algumas pesquisas de satis-
fação, mas de forma natural. 

“Solicitar que o cliente 
avalie a compra e dê suges-
tões, enviar formulário aos 
clientes principais para que 
eles mostrem qual é o motivo 
de preferir o seu negócio 
em detrimento de outros, 
são algumas das atitudes 

que o empreendedor deve 
implementar para ter um 
apanhado geral e saber como 
está o seu desempenho com 
a clientela”. 

Outra dica importante é 
investir em inovação, pois 
nada melhor que novidades 
que acompanhem as tendên-
cias do mercado. “Anotar ou 
ir guardando as sugestões 
de coisas que os clientes 
fixos sempre perguntam se 
você tem em seu negócio é 
uma boa estratégia para o 
lançamento ser um suces-
so, pois, quando ele surgir, 
aquele cliente irá sentir que 

O propósito da marca na geração de resultados

conscientizar as pessoas quanto à importância de manter 
a distância e evitar apertos de mão. Assim, trocou sua logo 
temporariamente, de duas mãos se apertando, para um 
toque de cotovelos, forma de cumprimento que tem sido 
utilizada como alternativa para evitar contatos físicos. 

Além disso, a nova logo vem acompanhada do mote: 
“Juntos. De mãos dadas, ou não”. O post comunicando essa 
mudança rendeu mais de 51,3 mil curtidas para a marca 
no Instagram e mais de 8,1 mil de compartilhamentos no 
Facebook. Todo esse trabalho de comunicação e marketing 
e ainda o crescimento do e-commerce durante a pandemia 
contribuíram para que a companhia de comércio eletrônico 
se tornasse em agosto, a empresa latina mais valiosa com 
ações em Bolsa. 

Ações como essa mostram a força do marketing hu-
manizado, de um projeto de branding bem construído 
e da comunicação estratégica e profissional associada 
a eles para a obtenção de resultados e novos negócios, 
principalmente durante esse período de crise, momento 
em que as empresas precisam, mais do que nunca, se 
manterem ativas.

 
(*) - É  CEO da Partners Comunicação Pro Business. 

É por meio da comunicação 
que a relação entre marca 
e pessoas é construída e 

mantida.
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Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 11 de fevereiro de 20216

As empresas tiveram que agir rapidamente e analisar 
com cuidado os ajustes necessários na estratégia, de 
forma a aproveitar a janela de oportunidades, criando 

planos de contenção, reduzindo o foco para objetivos de curto 
prazo e segurando o caixa para investir 100% na operação. 

Segundo Livia Brando, Country Manager da Wayra, hub de 
inovação da Vivo, para muitos, a pandemia veio para ensinar a 
importância da revisão estratégica, de analisar as mudanças no 
comportamento do consumidor e de que forma seus produtos e 
serviços poderiam se encaixar neste novo contexto. Além disto, 
as startups precisaram exercitar testes de estresse de caixa, 
planos de contenção e os cuidados com a equipe. 

"A flexibilidade e a capacidade de adaptação rápida, que são ca-
racterísticas das startups, as levaram a rapidamente compreender 
as exigências do momento e de adaptar novas soluções para os 
seus clientes. Isso fez com que muitas delas crescessem e amadu-
recessem seus negócios. Além disso, a figura do(a) fundador(a) 
como líder se fez primordial para direcionar a empresa e engajar a 
equipe neste momento de incerteza e insegurança", explica Livia. 

Muitas das investidas da Wayra entenderam o momento e se 
adaptaram rapidamente, como é o exemplo da Conube , fintech 
de contabilidade. Durante o pico da crise, a startup decidiu não 
reduzir a equipe, o que fez com que o time, já entrosado, não 
perdesse velocidade e conseguisse aproveitar a chegada do Pix 
para alavancar sua estratégia de negócios. 

O momento também trouxe novas possibilidades de negócios 
e de atuação, como foi o caso da Monkey Exchange, fintech es-
pecializada em antecipação de recebíveis. A startup se organizou 
para antecipar valores para negócios de pequeno e médio porte 
(PMEs), que enfrentavam uma situação crítica em termos de 
caixa e, com isso, auxiliou diversas empresas a passar pela crise. 

Já Netshow.me, startup dedicada a criar canais de transmissão 
online, proprietária da empresa, aproveitou a onda do streaming 
que teve uma demanda tão elevada durante a pandemia que 

Transformação rápida, flexibilidade e resiliência foram fatores importantes para as startups sobreviverem e acelerarem seus 
negócios em 2020. No último ano, o conceito de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, o VUCA, que 

muitos ouviam falar, se apresentou como prática e trouxe diversas mudanças para o ambiente de trabalho. 

Foto de RODNAE Productions no Pexels

#tenhacicatrizes

Yuri Lázaro de Oliveira Cunha

O QUE É O RH ÁGIL? DESCUBRA 
COMO A AGILIDADE PODE 

TRANSFORMAR A SUA 
EMPRESA!

Yuri Lázaro de Oliveira Cunha (*)

Certamente você deve ter escutado termos como: 
“Vamos montar uma Squad“, “Sprint”, “Scrum”, 

e deve estar se perguntando o que são esses termos 
e o que é a agilidade no RH e como isso pode ajudar 
sua empresa.

O primeiro ponto que é essencial falarmos sobre 
o RH Ágil: Usar ferramentas e práticas ágeis, 
não torna seu departamento ou empresa Ágil.

Minha definição de RH ÁGIL É: “Uma mentali-
dade organizacional, manifestada por compor-
tamentos, práticas e ações orientadas a adap-
tabilidade, autonomia e colaboração. A Cultura 
Ágil no RH, cria valor por meio de aprendizado 
contínuo, para as pessoas internas e externas 
da organização” (CUNHA, 2018)

Sim, o RH Ágil é um movimento, uma cultura e 
uma filosofia organizacional. Às vezes as pessoas 
confundem isso com ambientes caóticos, post-its, 
escritórios abertos, escorregadores e puffs coloridos. 
Esses ambientes, sem a mentalidade correta são o 
que podemos chamar de Teatro e Anarquia Ágil, mas 
não são ambientes ágeis.

As atitudes centrais, norteiam as decisões sobre a 
Agilidade, por isso, que tal conhecer mais profunda-
mente sobre elas, como se materializam e manifestam 
sobre a perspectiva do RH.

Sobre a Autoridade
Aqui começa um ponto importante: culturalmente 

somos criados para obedecer e responder. Não para 
questionar, atuar de forma independente e proativa.

O sistema educacional (seguimos ordens dos pro-
fessores), as estruturas familiares (seguimos ordens 
dos pais), religiões (seguimos ordens dos líderes) e 
muitos aspectos culturais reforçam o “paradigma 
da autoridade“, no qual “estamos aqui para seguir 
as ordens e não para pensar” é o mantra.

Se você precisa escrever tudo, formalizar toda de-
manda (salvo quando é obrigatório pela legislação), 
supervisionar de forma contínua (ambientes de des-
confiança) e dizer tudo o que precisa ser feito, estou 
certo que tem algo de errado na sua organização.

Ambientes ágeis são aqueles que as pessoas têm 
responsabilidade por suas ações e entregam o que 
se prometeram no prazo. Os membros das equipes 
ágeis são incentivados a assumir tarefas fora de suas 
atribuições habituais, permitindo-lhes desenvolver 
novas habilidades.

Isso na prática, quer dizer que o time roda sozinho, 
resolve os problemas, comunicando ao líder. Neste 
modelo, o papel do líder é ser um facilitador que apoia 
o time, tirando problemas burocráticos da frente, 
para que as pessoas possam focar no trabalho, nas 
atividades prioritárias e empoderando o time por 
meio da delegação.

Como diz o grande amigo, Mauro Ohzeki: “De-
legar é Viver!”

Mas como ele sempre destacou nas nossas con-
versas, isso não quer dizer “de-largar”. É sempre um 
convite continuo a decidirmos em conjunto. Sempre 
pensamos melhor em grupo, é questão de sobrevi-
vência, como as tribos faziam há milhares de anos.

Sobre a Adaptação
Mundo VUCA, BANI, Complexidade… A verdade 

é só uma: o ambiente obriga que as organizações 
reajam rápido às mudanças. Que elas deixem de lado 
o compromisso com o erro, em outras palavras, teste, 
erre rápido, corrija a rota e aprenda com isso. Tudo 
isso em ciclos curtos de tempo!

Isso implica em mudarmos a rota do caminho con-
forme as coisas vão acontecendo, criarmos cenários 
(Pessimista, Provável e Otimista) e priorizarmos o 
plano de ação continuamente. Como o Waze, que 
busca incessantemente qual é a melhor alternativa 
de rota naquele momento.

Flexibilidade é a palavra de ordem, a base de uma 
cultura que valoriza a mudança! Ao abraçarmos as 
mudanças, praticamos o que Darwin teorizou: “So-
brevive quem se adapta melhor” .

Um exemplo recente da importância da adaptabi-
lidade na época da Covid, foi a Amazon, que mesmo 
sendo a empresa que mais investiu em pesquisa e 
desenvolvimento, conhecida pelo uso intensivo de 
análise de dados para projeções, não conseguiu prever 
o aumento da demanda.

Por isso, teve que ajustar o seu quadro de funcio-
nários, contratando emergencialmente mais de 175 
mil pessoas em Abril e Maio de 2020! Imagine os 
impactos em: Folha, Benefícios, Acessos, TI, Fazer 
a Integração de todas essas 175 mil pessoas!

Só para efeitos de comparação, o maior empregador 
Brasileiro em 2019 que era a Atento tinha 73.822.

Planejar é importante, mas é essencial entender 
que estimativas não são precisas, pois, são chutes… 
e existe uma margem de erro, que pode ser pequena 
ou enorme. Por isso, ter clareza na missão sabendo 
que mudanças nas rotas e desvios fazem parte de 
qualquer trajetória de sucesso.

Sobre a Colaboração
Ninguém faz nada sozinho, no RH Ágil, as pessoas 

e a qualidade de suas interações são ponto crucial. 
Times pequenos e multifuncionais, que lembram 
tribos, com rituais, como: reuniões diárias, reuniões 
de retrospectiva, entre outros ajudam a aumentar 
o senso de time e o pertencimento dos integrantes.

Quadros Kanban auxiliam a gestão a vista dos en-
tregáveis do time, podendo ser físicos ou digitais, eles 

auxiliam a visão do todo, balanceamento de tarefas 
entre os integrantes e servem como guia para as 
reuniões diárias de acompanhamento.

Todas as atividades são conduzidas e gerenciadas 
pela equipe, o que pode levar a uma melhor colaboração 
e aumento da criatividade. A carga de trabalho deve 
ser sempre gerenciável (tanto para a equipe quanto 
para seus membros individualmente), pois, é a equipe 
que decide exatamente como o trabalho é priorizado.

O RH Ágil é um convite verdadeiro para repen-
sarmos a forma como trabalhamos, cuidamos das 
tarefas do dia a dia e dos projetos, enquanto time. 
Compartilhando aprendizados, percepção e valores 
para os clientes e pessoas envolvidas no processo.

Precisamos abandonar o medo, para abraçarmos 
a curiosidade e experimentação de novas formas de 
trabalhar e colaborar que são o futuro das empresas 
e das pessoas, e consequentemente do RH!

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos. Mestre e 
Doutorando em Administração de Empresas pela EAESP/
FGV. Fundador da YLX Educação Autêntica – Boutique de 
Treinamento, Consultoria em Gestão e RH Ágil. Professor 
e Coordenador do MBA em Gestão de Inovação, MBA em 
Estratégia Corporativa e da pós em Gestão de Projetos da 

BSP – Business School São Paulo. Professor da ESPM, 
Belas Artes, Metodista, UNIFACS, Sustentare e Senac. Nos 
últimos anos conduziu projetos e iniciativas de algumas das 

mais prestigiadas organizações empresariais do mundo.

empatia entre os líderes e a equipe. "A transição para o home 
office evidenciou a importância do diálogo, da cultura e dos 
alinhamentos com o time para mantermos a conexão aos ob-
jetivos e valores organizacionais", sintetiza Eduardo Ferreira, 
CEO da Cinnecta , startup especialista no uso de dados para 
a tomada de decisões. 

4. - Focar na melhoria da experiência do cliente - O 
cuidado com as pessoas por trás das telas e a atenção com os 
clientes também foi um ponto importante de 2020. Na Trocafone, 
o gestor de marketing Ignacio Bugarin ressalta como o principal 
aprendizado do time a necessidade de focar ainda mais na me-
lhoria da experiência do cliente, de forma a atendê-lo com cada 
vez mais atenção e mais facilidades. 

Para 2021, por mais que o cenário dos primeiros meses pareçam 
uma "extensão" de 2020, as perspectivas dos empreendedores 
estão bastante otimistas e positivas, principalmente com uma 
vacinação em vista. "Um dos principais impactos da pandemia 
foi a aceleração da conectividade e da digitalização de todas as 
coisas", reflete Edson Ribeiro, CEO da Ativa , que desenvolve e 
fabrica soluções para gerenciamento remoto com Internet das 
Coisas (IoT). 

"Temos um portfólio com mais de trinta startups, que estão 
preparadas para crescer em 2021. Mesmo sabendo que aconte-
cimentos externos podem mudar o rumo do planejamento que 
fizeram, elas estão prontas para "pisar no acelerador", apresentar 
novos produtos e projetos focados nas necessidades dos seus 
clientes e captar rodadas de investimento. 

Por serem startups, elas aplicam as metodologias necessárias 
para continuar alavancando seu negócio de forma veloz e sempre 
adaptadas às necessidades que surgem. Isso as torna um grande 
motor para a retomada do crescimento próprio e da economia 
neste ano", conclui Carol Morandini, head de portfólio e scout 
da Wayra.

Fonte e mais informações: (https://br-pt.wayra.com/).

precisou contratar mais pessoas para atender esse crescimento 
acelerado em volume de trabalho e novos clientes. 

"Após um ano tão difícil e com tantas outras incertezas no 
horizonte, os empreendedores da Wayra se fortaleceram e re-
lataram reflexões do momento", comenta Livia. "Esse período 
desafiador trouxe aprendizados que serão levados adiante para 
que elas continuem crescendo e escalando", completa. Entre 
os principais aprendizados do ano de 2020 que ficaram para os 
empreendedores foram: 

1. - Estar preparado e ser flexível - As startups se ques-
tionaram se o modelo de negócio estava pronto para enfrentar 
a crise causada pela pandemia, mas muitas se surpreenderam 
positivamente. "O nosso time se adaptou muito bem e percebemos 
que estávamos mais preparados do que pensávamos", explica 
Gustavo Muller, CEO da Monkey Exchange. 

Soft skills como adaptabilidade, comunicação e resistência a 
infortúnios estiveram em alta para as lideranças das startups. 
"Aprendemos a importância de sermos resilientes e conhecer-
mos as respostas que os nossos corpos e mentes dão às adver-
sidades", reforça Jordana Souza, CRO da VOLL , que chegou à 
Wayra bem no meio da pandemia. "Precisamos saber lidar com 
as necessidades de adaptação, muitas vezes abruptas, como foi 
neste ano, para aproveitar o que as mudanças têm de melhor", 
aconselha Jordana. 

2. - O home office veio para ficar - Conseguir encontrar 
uma forma de manter as equipes trabalhando remotamente e en-
tregando resultados também foi um desafio superado. "A ideia do 
home office foi desmistificada e desbancamos antigas resistências", 
conta Marc Lahoud, CEO da QueroQuitar, startup especializada 
em acordos e renegociações de dívidas por meio digital. 

3. -  Comunicação transparente e eficiente com foco 
na cultura - O reflexo de tantos aprendizados acabou im-
pactando diretamente não apenas a comunicação interna das 
startups, mas também reforçou suas culturas e trouxe mais 
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O que você precisa 
saber para aumentar 

suas vendas

O Brasil já ultrapassou 
a marca de 10 milhões 
de MEIs e enquanto 
uns se preparam por 
anos para ingressar 
nesse mundo, outros, 
começam a sua 
jornada por pura 
necessidade

Mas independente da 
maneira como eles 
começam, é impor-

tante ressaltar que dominar 
as estratégias online, tem se 
tornado crucial para fazer 
a empresa decolar, inde-
pendente se você trabalha 
diretamente com a Internet 
ou se você faz comida caseira. 
O segredo do sucesso é viver 
estudando e aplicando em 
tempo real o que se apren-
de, uma vez que o universo 
digital é muito rápido e se o 
empreendedor demora para 
colocar em prática, acaba 
perdendo espaço. 

Sempre digo que o cliente 
não sabe o que quer, até 
que ele seja impactado por 
algo. Muitas vezes ele pega o 
smartphone para pedir uma 
pizza e acaba comprando 
um pote de sorvete, isso 
acontece pela forma como os 
produtos são oferecidos e é 
essa dinâmica que todo em-
preendedor precisa dominar, 
independente do ramo que 
decidiu empreender.

Para ajudar os novos e 
pequenos empreendedores 
nessa jornada, a especialista 
em negócios digitais vai mos-
trar caminhos interessantes 
para se conseguir sucesso. 
Para o indivíduo que está 
começando agora e quer ter 
visibilidade, o essencial é 
ter um diferencial, mostrar 
quais são os diferenciais 
do seu produto ou serviço. 
Também é preciso ir além 
do produto e a dica é: utilize 
ferramentas que te ajudem 
a mapear os assuntos do 
momento, o comportamento 
do cliente e o do seu con-
corrente. Saiba tudo o que 

acontece no seu universo e 
no mundo.

Se possível, ofereça algo a 
mais, como brindes, cartões 
personalizados, frete grátis, 
desconto progressivo, cartão 
fidelidade, tudo isso para que 
o cliente se sinta parte do ne-
gócio. Muitas vezes o produto 
pode ser até mais barato em 
outro local, mas por conta 
de todos os outros fatores, o 
comprador acaba escolhendo 
continuar comprando da sua 
empresa.

Um grande erro que os nova-
tos empreendedores cometem 
é ser extremamente diretos 
o tempo todo, ou seja, falar 
somente do produto, esquecer 
de ser humano, de envolver o 
cliente. Os consumidores que-
rem saber como é o processo 
de fabricação, conhecer os 
bastidores da empresa, de-
talhes, tudo isso faz com que 
eles se sintam mais próximos 
do que estão comprando, e 
torna-se um diferencial a longo 
prazo.

Outro erro é e esquecer de 
ouvir o cliente, de entender 
quem ele é, o que ele pensa, 
quais são as suas principais 
dúvidas e responder como o 
seu produto ou serviço pode 
ajudá-lo. É preciso vender, 
mas antes de tudo é preciso 
envolver.

Outro ponto importante 
envolve a apresentação, seja 
da empresa (cores, fontes, 
distribuição de conteúdo 
online) e vai até a entrega. 
É importante ter cuidado 
com o envio dos produtos 
nas sacolas e embalagens, 
tudo isso conta muito. Não 
basta ter uma experiência in-
teressante durante a compra 
e colocar tudo a perder na 
entrega.  E se receber alguma 
reclamação ou crítica, escu-
te, mude e agradeça. E faça 
isso sempre com agilidade e 
educação.

(*) - Com formação na área de 
marketing pela University of 

Califórnia e MBA em aprendizagem 
cognitiva e neurociências, 

é CEO da Rent a Cmo, empresa de 
consultoria focada em Growth 

(www.rentacmo.com.br).

Fátima Bana (*) 
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*Levantamento por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 01/02/2021

Acesse:

https://jornalempresasenegocios.com.br/contato/

ou

Telefone 

(11) 3106-4171 / 2369-7611

Mais de 32 mil* 
oportunidades de 

fazer negócios. Esta é 
a visibilidade que seu 

produto ou serviço 
têm em nosso portal.

PORTAL

Os brasileiros passaram a investir mais na bolsa de valores.

Segundo o levantamento, tendo 
em vista a estimativa do PIB 
para o ano passado (R$ 6,93 

trilhões) e o volume financeiro mo-
vimentado na bolsa B3 no mercado 
à vista (R$ 6,45 trilhões), a relação 
foi de 93,1%. 

Já em 2019, a comparação foi de 
52,0%, levando em conta o PIB de 
R$ 7,25 trilhões e o volume nego-
ciado na bolsa de R$ 3,77 trilhões. 
Para se ter uma ideia, em 1995, 
um ano após o Plano Real, este 
percentual era de apenas 6,7%. Isso 
significa que os brasileiros passaram 
a investir mais na bolsa de valores 
e, segundo o agente autônomo de 
investimento da VCorp Capital, 
Marcelo Estrela, esta situação se 
deve a dois principais fatores. 

“Um relacionado com investimen-
tos e outro com a economia real. As 
pessoas têm percebido uma menor 
rentabilidade nos investimentos de 
renda fixa mais tradicionais e estão 
procurando alternativas. Compra e 
venda de ações é uma delas. Além 
disso, com a popularização dos in-
vestimentos em bolsa, mais pessoas 
têm preferido comprar ações de 
empresas listadas do que abrir o 
próprio negócio”, explica.

Em termos práticos, consideran-
do o serviço de frete e transporte 
de pequenas cargas para comér-
cio, por exemplo, que foi uma das 
ideias de negócios mais buscadas 
em 2020 no site do Sebrae, abrir 
uma empresa neste segmento sig-
nificaria, além do cumprimento das 
exigências legais, investimentos 
em insumos, estrutura, segurança, 
manutenção, qualificação e divul-
gação, entre outros fatores neces-
sários para o bom funcionamento 
do serviço. 

Investir na bolsa pode ser 
mais rentável do que começar 

um negócio
O ano de 2020 teve o melhor registro histórico de negociações na bolsa brasileira versus o PIB, 
conforme mostra estudo realizado pela Economatica, maior empresa de informações financeiras 
sobre a América Latina

Por outro lado, comprar fatias de 
um operador logístico terrestre que 
tem suas ações negociadas na bolsa 
de valores, a exemplo da JSL S.A, 
custaria menos de R$10.

Antes a pessoa tinha dinheiro na 
poupança e resgatava para montar 
uma empresa. Agora que mais de 
três milhões de CPF’s conhecem a 
bolsa, mais pessoas querem se ver 
sócias de empresas de capital aberto 
acreditando na sua valorização de 
longo prazo, bem como no aumen-
to da sua capacidade de distribuir 
dividendos. “O volume de compra e 
venda de ações está se equiparan-
do ao PIB no Brasil. Nos Estados 
Unidos, o volume chega a ser de 4 
vezes o PIB”, destaca Marcelo. 

Em 2021, mesmo com a perspecti-
va de que a taxa básica de juros volte 
a aumentar, o cenário não deve ser 
diferente. Isso porque esta crescen-
te movimentação está diretamente 
relacionada com a visão a longo pra-
zo. “Um estudo recente apontado 
também pela Economática aponta 

que 24 empresas de diversos setores 
distribuirão dividendos superiores 
a 2% do valor do preço da ação em 
2021. 

Alguns desses setores são bas-
tante palpáveis para o pequeno 
investidor, como é o caso do setor 
de vestuários. Mais vale comprar 
roupa para revender ou ser sócio de 
uma empresa listada na B3? Quanto 
mais popular a bolsa fica, mais ela 
fomenta a economia real”, defende. 
O profissional acredita ainda que 
tal realidade vai impactar direta-
mente no agronegócio, já que mais 
empresas do setor devem abrir seu 
capital, permitindo a negociação de 
suas ações na B3. 

“Como temos uma vocação para 
esse segmento, veremos mais em-
presas do Centro-Oeste partindo 
para esse caminho ou acessando 
o mercado de capitais através de 
dívidas como os Certificados de Re-
cebíveis do Agronegócio (CRA’s)”, 
afirma. Fonte e mais informações: 
(http://vcorp.capital/).
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDuARDO GOMES DE JESuS, profissão: telefonista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ismael de Jesus e de Roseli Gomes da Silva de 
Jesus. A pretendente: LEThíCIA RODRIGuES DE SOuzA CARnEIRO, profissão: 
técnico de laboratório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/02/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Alves 
Carneiro e de Rosineide Rodrigues de Souza.

O pretendente: PAuLO RICARDO SAnTOS REIS, profissão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 22/06/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Sinval Reis e de Maria Tereza Santos Reis. A 
pretendente: ROSEMEIRE OLIVEIRA SAnTOS, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 18/01/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Pinto de Oliveira e de Dulcineide Cajais dos 
Santos.

O pretendente: JARVES DE SOuzA BARROS JúnIOR, profissão: operador de infra-
estrutura, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jarves de Souza Barros e 
de Maria Aparecida de Azevedo Barros. A pretendente: LARISSA nunES, profissão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 20/11/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailson 
Nunes e de Marilza Vitório Nunes.

O pretendente: GLEISSOn ALVES MEnDES DA GRAÇA, profissão: analista de siste-
mas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1993, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Sinval Mendes da Graça e de Gledis 
Alves de Souza. A pretendente: DAnIELLI ROBERTA SILVA OLIVEIRA, profissão: au-
xiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/03/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Roberto 
de Oliveira e de Marineusa Santana da Silva.

O pretendente: VITOR DAnIEL DE SOuzA SEVERInO, profissão: técnico em eletrô-
nica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Severino e de Silvana 
Rita de Souza. A pretendente: KETELLEn ALVES RuzEnE SILVA, profissão: técnica 
em calibração, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/08/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Aderaldo Ruzene da 
Anunciação e Silva e de Luciene Alves dos Santos.

O pretendente: FELIPE DE SOuzA MEnDES, profissão: programador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Alves de Mendes e de Fernanda Rosa de 
Souza Mendes. A pretendente: LETíCIA SAnTOS FERRAz, profissão: radiologista, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mario Ferraz e de Neilza Gomes Santos.

O pretendente: WIDnEy DOS SAnTOS, profissão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1988, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Alcebiades dos Santos e de Maria Alexandrina dos Santos. 
A pretendente: MARIAnA TAVARES DE SOuSA, profissão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rita Tavares de Sousa.

O pretendente: REGInALDO DOnISETE nunES, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 23/11/1971, residente e 
domiciliado em Mogi das Cruzes, SP, filho de José Maria Fernandes Nunes e de Purcina 
Maria Nunes. A pretendente: BIAnCA RODRIGuES PEREIRA, profissão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro Cesar Rodrigues Pereira e de 
Elisamar Vieira Machado Pereira.

O pretendente: WELLInGTOn DE MIRAnDA MOnTEIRO, profissão: militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose de Arimateia da Silva Monteiro e 
de Maria Cristina de Miranda Monteiro. A pretendente: MILCA FRAnCISCA DO nASCI-
MEnTO, profissão: auxiliar de odontologia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 04/10/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Francisco do Nascimento Neto e de Maria da Conceição do Nascimento.

O pretendente: CARLOS ALBERTO ALVES FELICIDADE, profissão: gerente opera-
cional, estado civil: divorciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 12/01/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Pedro Felicidade e 
de Maria Socorro Alves. A pretendente: SARA PEREIRA SIVIRInO, profissão: analista 
de atendimento, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/03/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jeus Sivirino 
e de Genir Pereira Sivirino.

O pretendente: LuCAS MEnDES DOS SAnTOS, profissão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Silva dos Santos e de Dilma Mendes da Silva 
dos Santos. A pretendente: ROSELI DIAS BARBOSA, profissão: agente de organização 
escolar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1991, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, filha de Asdelvi Dias Barbosa e de Maria 
Brandão de Andrade Barbosa.

O pretendente: JOSé MARCOS DA SILVA, profissão: ajudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Manari, PE, data-nascimento: 04/11/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis da Silva e de Josefa Felix da Silva. 
A pretendente: LuCILEnE RODRIGuES DE ARAuJO, profissão: diretora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Camocim, CE, data-nascimento: 26/11/1975, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Rodrigues de Araujo e de Maria 
José de Araujo.

O pretendente: WALLACE VEnAnCIO CuRITIBAnO DOS SAnTOS, profissão: re-
positor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sergio dos Santos 
e de Regina Sandra Curitibano. A pretendente: DAMARES DE SOuzA CAETAnO, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Caetano 
e de Santina de Souza Caetano.

O pretendente: JOSé hEnRIquE ALVES AnDRADE LEOPOLDInO, profissão: 
técnico de CFTV, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
30/06/1992, residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Antônio Leopoldino e 
de Maria Aldenir Alves Andrade Leopoldino. A pretendente: AnDREzA MunIz VICEnTE, 
profissão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/05/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Luiz João Vicente e de Celia Regina Muniz.

O pretendente: MAThEuS SAnTAnA MOuRA, profissão: farmacêutico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1998, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jair Moura e de Luciene Santana Lopes 
Moura. A pretendente: MELISSA SAnTOS CAVALCAnTE, profissão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/01/2002, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de José de Souza Cavalcante e de Marlene 
Santos Vieira Cavalcante.

O pretendente: BRunO FERREIRA InOCEnCIO, profissão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1999, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Robson Luis Inocencio e de Celeste Aparecida Ferreira 
Inocencio. A pretendente: MAyLA SAnChES XAVIER, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/2000, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio da Silva Xavier e de 
Flavia Regina Sanches Gabriel Xavier.

O pretendente: JOnAThAS LEAL RITA DA SILVA, profissão: ajudante de piso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1989, residente e 
domiciliado em Lavínia, SP, filho de Sergio Gonçalves da Silva e de Dina Leal Rita. A 
pretendente: KARInA FERREIRA LIMA, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademor Ferreira Lima e de Hermina Alves Lima.

O pretendente: PAuLO SéRGIO CABRAL DE LIMA, profissão: porteiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 26/01/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Rodrigues de Lima e de Valderina Cabral de 
Lima. A pretendente: JESSICA ARAuJO RAMOS, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1999, residente e domicilia-
da em Suzano, SP, filha de Mauricio Henrique Souza Ramos e de Simone Araujo Ramos.

O pretendente: SAMuEL FOnSECA, profissão: barbeiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Sidney Fonseca e de Ana Maria Marcondes Fonseca. A 
pretendente: AMAnDA DE quEIROz DA TRInDADE, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 20/07/2002, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eduardo Laurencio da Trindade e de 
Adriana Pereira de Queiroz da Trindade.

O pretendente: ChRISTyAn DE OLIVEIRA MAzIERO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Levi Maziero e de Marcia Aparecida 
de Oliveira. A pretendente: KAThELyn LuAnny LOPES DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcelo Lopes e de Adailza 
Soares dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA GAROLLA, profissão: pedagogo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1985, residente e domici-
liado em Mogi das Cruzes, SP, filho de Alexandre Garolla Junior e de Maria Conceição 
de Oliveira Garolla. A pretendente: JuLIAnA BARBOSA DE OLIVEIRA, profissão: 
pedagoga, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/03/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Leopoldo 
Tavares de Oliveira e de Maria da Paz Dias Barbosa de Oliveira.

O pretendente: LuIz GOnzAGA DA SILVA, profissão: vendedor, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Itamira, BA, data-nascimento: 29/01/1939, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pereira de Carvalho e de Josefa Maria da 
Paixão. A pretendente: TERESA MARIA MACEnA DOS SAnTOS, profissão: do lar, 
estado civil: viúva, naturalidade: Viçosa, AL, data-nascimento: 05/02/1942, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Apolinario Jose Macena e de Maria 
Delfina da Conceição.

O pretendente: RICARDO PAES nASCIMEnTO, profissão: representante comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/05/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sinfronio Ribeiro do Nascimento e 
de Mercia Cristiane Trindade Paes do Nascimento. A pretendente: MIRELLy nAIARA 
ROChA MEnDES, profissão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: Ouricuri, PE, 
data-nascimento: 07/05/1995, residente e domiciliada em Suzano, SP, filha de Vanderlei 
Mendes Feitosa e de Marinalva da Rocha Mendes.

O pretendente: ISAquE LEMES DA SILVA, profissão: auxiliar de escritório, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/01/2000, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Marco Antonio da Silva e 
de Lucimar Aparecida Lemes. A pretendente: PALOMA MOnIquE DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cesar Silva e de 
Odete da Silva.

O pretendente: AIRTOn RODRIGuES, profissão: motorista, estado civil: viúvo, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1964, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Roque Rodrigues e de Maria Aparecida Rodrigues. A pretendente: 
AnA PAuLA DE ARAuJO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Jacob Ferreira de Araujo e de Marilza Aparecida de Araujo.

O pretendente: FRAnCISCO RODOLFO SOuSA DO nASCIMEnTO, profissão: opera-
dor de loja, estado civil: solteiro, naturalidade: Timon, MA, data-nascimento: 20/02/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Fernandes do Nasci-
mento e de Maria do Socorro Sousa. A pretendente: RAILDA DE JESuS COnCEIÇãO, 
profissão: arrematadeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Governador Mangabeira, 
BA, data-nascimento: 19/12/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Manoel Bispo da Conceição e de Aloizia de Jesus Conceição.

O pretendente: AnDERSOn DOS SAnTOS TEIXEIRA, profissão: músico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1987, residente e domi-
ciliado nesta Capital, SP, filho de Virginio dos Santos Teixeira e de Geralda Raimunda 
Dijanira. A pretendente: ESThER AnDRADE DE OLIVEIRA, profissão: musicista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Adão de Oliveira e de Rosilda 
Silva de Andrade Oliveira.

O pretendente: SILVIO ROGéRIO CASTRO, profissão: servente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Porto, PI, data-nascimento: 07/08/1981, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Maria Batista Sinhá. A pretendente: MARIA JOSé DA SILVA 
LEAL, profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Garanhuns, 
PE, data-nascimento: 11/09/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Henrique Nogueira Filho e de Maria Julia da Silva Nogueira.

O pretendente: LEAnDRO JúnIOR GuEDES MACIEL, profissão: vigilante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Caxambu, MG, data-nascimento: 20/04/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Donizete Maciel e de Elzoene 
de Almeida Guedes Maciel. A pretendente: MARIA IzABEL CLAuDInO DA COnCEI-
ÇãO FIRMO, profissão: controladora de acesso, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Pindoba, AL, data-nascimento: 05/01/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Maria da Conceição.

O pretendente: JOSE LuCIELIO DE BARROS, profissão: repuxador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Pesqueira, PE, data-nascimento: 14/09/1965, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Firmino de Barros e de Maria 
Luzia da Conceição Barros. A pretendente: MARIA LuCIA COnCEIÇãO DE JESuS, 
profissão: auxiliar de serviço, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 24/10/1957, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
da Conceição e de Terezinha Quadros.

O pretendente: JOãO AnTOnIO DE Sá, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 10/06/1959, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Napoleão de Sá e de Maria Jacinta de Jesus. 
A pretendente: MARIA APARECIDA FIRMInO DA SILVA, profissão: vendedora, es-
tado civil: viúva, naturalidade: Correntes, PE, data-nascimento: 18/03/1965, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Avelino da Silva e de Josefa 
Gonsalves da Silva.

O pretendente: WELLInGTOn FERREIRA DA SILVA, profissão: serviço geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Valdirene Ferreira da 
Silva. A pretendente: AnA ISABELA PEREIRA DA GAMA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rosevaldo Leite da Gama e de 
Sonia Aparecida da Gama.

O pretendente: nILDO MIGuEL DE JESuS, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Lucione de Jesus. A pretendente: AMAnDA 
GOnÇALVES CAMARGO, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Natale de Camargo e de Maria de 
Fátima Gonçalves Santana.

O pretendente: ALuISIO FERREIRA DA SILVA, profissão: auxiliar de carga e descarga, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Bom Conselho, PE, data-nascimento: 15/09/1982, 
residente e domiciliado em Bom Conselho, PE, filho de Cícero Ferreira da Silva e de 
Maria Bastos de Melo. A pretendente: DAnIELLE DOS AnJOS RIPARDO, profissão: 
auxiliar de perecíveis, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
19/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Maria 
Ripardo e de Joselita dos Anjos de Jesus.

O pretendente: FELIPE DOS SAnTOS nunES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1998, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, filho de Claudomiro Cordeiro Nunes e de Patricia Aparecida dos 
Santos. A pretendente: KhAyLLA ALEXAnDRE DA SILVA, profissão: auxiliar adminis-
trativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Pereira da Silva e de 
Izabel Alexandre de Souza.

O pretendente: KAyAn FLOREnCIO DA SILVA, profissão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 19/03/1993, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Wladimir Nilton Nascimento da Silva e de Elenice 
Florencio da Silva. A pretendente: ínGRID DE OLIVEIRA RuFInO, profissão: assistente 
social, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anderson Rufino e de 
Adriana Freire de Oliveira Rufino.

O pretendente: FELIPE DO AMARAL DA SILVA, profissão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1999, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fabio Souza da Silva e de Norilei Regina do 
Amaral da Silva. A pretendente: GRASIELE DE SOuzA CORRêA, profissão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/2001, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito de Souza Corrêa Filho e 
de Ana Lúcia de Araújo Corrêa.

O pretendente: GABRIEL KLEBER FERREIRA ALVES, profissão: fiscal de patrimônio, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1994, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Marcleu Alves e de Adriana Benta Ferreira. A 
pretendente: nELMA OLIVEIRA MATOS, profissão: auxiliar de recursos humanos, 
estado civil: solteira, naturalidade: Rio do Pires, BA, data-nascimento: 10/03/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto José de Oliveira 
e de Alvina Oliveira Matos.

O pretendente: hAROLDO SILVA, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1967, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Rosilda Silva. A pretendente: TATIAnE ROSA BOnFIM, profissão: 
atendente telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 11/10/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio 
de Souza Bonfim e de Eunice Rosa Bonfim.

O pretendente: yAGO DE SOuzA, profissão: gerente de vendas, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1993, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, filho de Rosa Maria de Souza Tiburcio. A pretendente: JuLIAnA TAVARES 
BEzERRA, profissão: auxiliar conferente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 28/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Armando Alves Bezerra e de Julia Tavares da Silva Bezerra.

O pretendente: CRISTIAnO FERREIRA GOMES, profissão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Carapicuíba, SP, data-nascimento: 08/12/1979, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Monoel Gomes de Sá Junior e de Maria do Carmo 
Ferreira da Silva. A pretendente: RAquEL COnCEIÇãO DA SILVA, profissão: técnica 
de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/03/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Braz da 
Silva e de Desenita Conceição da Silva.

O pretendente: nAThAn MARquES DE SOuSA SuARES, profissão: gerente de pro-
dução, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1993, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Joaquim Marques Sua-
res e de Raimunda de Sousa Suares. A pretendente: ALInE PRISCILA LEOnARDO 
CAnDIDO, profissão: funcionária pública, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 18/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Renato Vicente Candido e de Ligia Leonardo dos Santos.

O pretendente: RODRIGO DE LIMA FERnAnDES, profissão: analista financeiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 14/04/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Macedo Fernandes e de Norma 
Lucia de Lima Fernandes. A pretendente: DuLCILEnE FERREIRA DOS SAnTOS, 
profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 18/02/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Djalma Ferreira da Silva e de Elisabete Pereira dos Santos.

O pretendente: KAIquE FREIRE DA SILVA COELhO ROChA, profissão: auxiliar de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/2001, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio da Silva Coelho 
Rocha e de Luciana Freire Pessoa. A pretendente: JuLIAnA VITÓRIA DA SILVA 
FERnAnDES, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 08/04/2002, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Leonardo Alves Fernandes e de Jaqueline Firmino da Silva.

O pretendente: GuILhERME PRAXEDES DE ABREu SAnTOS, profissão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/11/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelo Praxedes dos Santos e de 
Cristiane de Abreu. A pretendente: REnATA AnTOnIASSI DOS SAnTOS, profissão: 
técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 04/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Renato Oliveira dos Santos e de Angela Maria Antoniassi dos Santos.

O pretendente: GuSTAVO quInhOnERO SAnTOS, profissão: analista financeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/10/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Pereira dos Santos e de 
Silvia Quinhonero. A pretendente: nAThALIA APARECIDA COSTA DA COnCEIÇãO, 
profissão: analista de sinistros, estado civil: solteira, naturalidade: Carapicuiba, SP, data-
nascimento: 09/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Julio Cesar Duarte da Conceição e de Marcia Silva Costa.

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

O pretendente: ALBERTO LúCIO GALInARI LOPES, de nacionalidade brasileira, coor-
denador de tecnologia, solteiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (29/10/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edilson Lúcio Lopes e de Nair Aparecida Galinari 
Lopes. A pretendente: FERnAnDA KuSSABA PALAnCA, de nacionalidade brasileira, 
analista de marketing, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/04/1992), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Homero Palanca e de Tereza Aiko Kussaba Palanca.

O pretendente: EDDy TOShIyuKI OKADA nAKAMuRA, de nacionalidade brasileira, 
analista de sistemas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/05/1989), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mario Toshiharu Nakamura e de Aparecida 
Tiyo Okada Nakamura. A pretendente: PATRíCIA ROChA DA ROSA MAChADO, de 
nacionalidade brasileira, designer, solteira, nascida em São Caetano do Sul, SP, no 
dia (28/04/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Aurelino da Rosa 
Machado Filho e de Sirlene Santos Rocha.

O pretendente: IGOR BRITO DE MELO MEnEzES JuCá SOARES, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro civil, solteiro, nascido em Benalcazar, Comarca de Quito, Província 
de Pichincha, Equador, no dia (09/09/1994), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de Francisco de Assis Menezes Jucá Soares e de Anna Paula Brito de Melo Soares. 
A pretendente: RAquEL STEPhAnI GOMES GuTTIERREz, de nacionalidade brasileira, 
cirurgiã-dentista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1995), residente e 
domiciliada em Santana de Parnaíba, SP, filha de Ricardo Gomes Guttierrez e de Vera 
Lucia Paulo Guttierrez.

O pretendente: JOSé AnThOny PIMEnTA DE Sá, de nacionalidade brasileira, manobris-
ta, solteiro, nascido em Mauriti, CE, no dia (17/06/1995), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Antonio Raimundo Pimenta e de Antonia Anunciada Pimenta de Sá. A 
pretendente: AnA BEATRIz DA SILVA, de nacionalidade brasileira, auxiliar de secretária, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/1995), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Carlos Roberto da Silva e de Gizelda Aparecida Silva.

O pretendente: MARCOS ALMEIDA MEnICOnI, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Marcos Tulio Martino Meniconi e de Maria Cristina Gonçalves de 
Almeida Meniconi. A pretendente: hIROMI ARISAWA, de nacionalidade brasileira, médica, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/12/1990), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Masao Arisawa e de Mie Arisawa.

O pretendente: VASSILIOS ChRISTOPuLOS, de nacionalidade italiana, engenheiro, 
solteiro, nascido em Atenas - Grécia, no dia (25/04/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Panagiotis Christopulos e de Vita Capuano. A pretendente: CAMILA 
FERnAnDES GABRIEL, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (23/08/1977), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sergio 
Fernandes Gabriel e de Onofra Leopoldina Gabriel.

O pretendente: yuRI FREIRE LIMA, de nacionalidade brasileira, desenvolvedor de 
software, solteiro, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (03/12/1993), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Gomes de Lima e de Claudia Maria 
Freire Lima. A pretendente: GABRIELE APARECIDA DO nASCIMEnTO CARDOSO, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de laboratório, solteira, nascida em Mogi das Cruzes, 
SP, no dia (08/08/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Carlos 
Cardoso e de Valeria Aparecida do Nascimento.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

Banco BMG S.A.
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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

Em 2020, o Brasil ba-
teu a marca de 100 
mil bots criados, 

um crescimento de 68% 
se comparado com 2019, 
segundo dados do Mapa 
do Ecossistema Brasileiro 
de Bots. A pandemia im-
pulsionou a digitalização e 
o setor que mais aderiu à 
ferramenta nesse período 
foi o financeiro, informam 
25% das empresas respon-
dentes do Mapa, seguido 
pelo varejo (22%) e tele-
comunicações (14%). 

Recentemente a Febra-
ban anunciou que uma das 
tendências para os bancos 
em 2021 será o aumento do 
uso de inteligência artifi-
cial por meio de chatbots 
e assistentes virtuais. Com 
isso, Rodrigo Ricco, CEO 
e fundador da Octadesk, e 
que possui mais de 15 anos 
de experiência no setor de 
tecnologia, listou alguns 
benefícios para as empre-
sas que querem adotar a 
tecnologia. Confira: 

 1) Velocidade no aten-
dimento - Um dos 
principais motivos 

Cada vez mais, as marcas têm inserido a tecnologia no seu 
modelo de negócio.

Chatbot: Conheça quatro motivos para sua 
empresa adotar um em 2021

O contato entre empresas e clientes via chatbot já não é mais novidade e, cada vez mais, as marcas têm inserido a tecnologia no seu modelo de negócio

 3) Fidelização do 
cliente - Com os 
atendimentos centra-
lizados em resolver 
problemas específi-
cos, a taxa de consu-
midores insatisfeitos 
diminuirá considera-
velmente. Com isso, a 
loja consegue fidelizar 
mais pessoas à sua 
marca. Além disso, 
você pode usar o bot 
para realizar pesqui-
sas com a sua base 
de clientes, como de 
satisfação, por exem-
plo. 

  É uma ótima opor-
tunidade para au-
mentar seu NPS (da 
sigla em inglês Net 
Promoter Score, mé-
trica responsável 
por medir a felici-
dade do cliente). 
Você também pode-
rá descobrir quais 
são os produtos que 
cada cliente mais 
se interessa e com 
qual frequência ele 
costuma comprar, e 
enviar ofertas perso-
nalizadas de acordo 

no uso do assistente 
virtual se deve à rapi-
dez no atendimento, 
pois o consumidor 
não tem mais horário 
para comprar um de-
terminado produto 
ou serviço. Empresas 
costumam perder 
vendas porque mui-
tos clientes entram 
em contato fora do 
“horário comercial”, 
e com a demora no 
retorno, acabam de-
sistindo da compra. 
Para se ter uma ideia, 
35% dos consumi-
dores preferem ser 
atendidos dentro de 
dez minutos durante 
a etapa de vendas, 
segundo o relatório 
CX Trends 2020. 

 2) Atendimento 24x7 - 
Qualquer profissional 
de atendimento ao 
cliente, que trabalha 
em horário comercial, 
sabe como é difícil 
encontrar centrais 
que funcionem 24 
horas por dia, sete 
dias por semana. Po-
rém, o suporte é um 

cliente, independen-
te do horário ou dia 
da semana, e até 
mesmo em feriados, 
respondendo dúvi-
das, registrando os 
contatos, comparti-
lhando catálogos de 
produtos ou artigos 
informativos e di-
recionando para o 
vendedor atendê-lo 
no primeiro horário 
disponível, não dei-
xando o consumidor 
sem resposta no mo-
mento do contato. 
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dos pilares que mais 
merecem atenção nas 
empresas, e chatbots 
podem auxiliar nesse 
quesito, sem precisar 
necessariamente au-
mentar de maneira 
exorbitante os custos 
para a companhia com 
mais mão de obra. 

  O interesse das mar-
cas pelo chatbot 
cresceu, pois uma 
de suas funções é 
realizar um primei-
ro atendimento ao 

com o período de 
consumo. 

 4) Redução de custos 
- Um estudo realizado 
pelo IBM Institute for 
Business Value, feito 
com mil empresas de 
12 setores e 33 países, 
que usam assistentes 
virtuais entre seis 
meses e quatro anos, 
apontou que 94% de-
las já recuperaram o 
investimento feito na 
tecnologia. Empresas 
que não utilizam a 
solução, costumam 
ter a necessidade de 
utilizar mais mão de 
obra, em diferentes 
turnos, o que eleva os 
custos da companhia. 

Hoje, já é possível encon-
trar no mercado soluções 
intuitivas de chatbots por 
menos de R$ 400,00 ao 
mês, com a possibilidade 
de o empreendedor per-
sonalizar e deixar com a 
cara da sua empresa, seja 
na identidade visual ou no 
tom de voz. Fonte e ou-
tras informações: (https://
pt.octadesk.com/).


