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Em 2020, o e-commerce apresentou a maior alta de faturamento 
de sua história, de 122% no acumulado até novembro, segundo a 
Câmara Brasileira da Economia Digital e a Neotrust. De acordo com 
a 42ª edição do Webshoppers, a alta de adeptos das vendas online foi 
de 40%, totalizando 41 milhões de pessoas, e tudo indica que em 2021 
falaremos de números ainda maiores. Com tamanho sucesso, pouco 
se fala sobre quem sustenta todas essas operações nos bastidores: a 
infraestrutura de TI, sobretudo os softwares de gestão na nuvem.   

Computação na nuvem: a maior aliada 
do e-commerce

As relações de consumo têm evoluído consideravelmente nos 
últimos anos. Consumidores estão mais exigentes e atentos às ações 
desenvolvidas pelas empresas, tanto em relação à reputação quanto 
aos processos industriais, embalagens e apresentação dos produtos. 
Para atender essas expectativas, as organizações têm se dedicado 
ao desenvolvimento de alternativas que associam sustentabilidade, 
funcionalidade, inteligência, segurança e design, principalmente, 
no que diz respeito às embalagens, rótulos e etiquetas.   

Consumidor dita as novas tendências do 
mercado de embalagens e rótulos

O sistema educacional não é mais sinônimo de configuração de sala 
de aula tradicional e os alunos agora estão aproveitando as plataformas 
e ferramentas edtech para aprender no ritmo desejado. De acordo com 
um relatório da KPMG e do Google, o mercado edtech deve atender 
a 9,6 milhões de usuários e ter uma participação de mercado de 1,96 
bilhão de dólares até 2021. Que tal conhecer as principais tendências 
que impulsionarão a educação em 2021?   

5 tendências de tecnologia na educação 
para 2021

Divulgação

Negócios em Pauta

Neutro em Carbono
Impulsionada pela elevação da demanda dos consumidores por cadeias 

de suprimento sustentáveis, a A.P. Moller - Maersk acelera seus esforços 
para descarbonizar suas operações marinhas com o lançamento do pri-
meiro navio de linha do mundo neutro em carbono em 2023. Todos os 
futuros navios construídos de propriedade da Maersk terão tecnologia 
dupla de combustíveis instalada, permitindo operações neutras em car-
bono ou em óleo combustível padrão com baixíssimo teor de enxofre. É 
a maior empresa integrada de logística de contêineres no mundo, com 
operações em 130 países e mais de 80.000 funcionários, possuindo mais 
de 700 embarcações e também é a maior linha de transporte de carga 
refrigerada do mundo.    Leia a coluna completa na página 3

Foto: prconsultingamericas.com/reprodução

News@TI

A Gramado Summit

@Em sua terceira edição, que acontecerá em 10 de março, 
o evento impactou mais de 4 mil pessoas em suas duas 

primieras edições, aproximando também governos estrangeiros 
como Canadá, Mônaco e Hong Kong. Reuniu mais de 100 empre-
sas em sua feira de negócios, além de dezenas de investidores 
e mais de 120 palestrantes em 3 palcos de conteúdo. O objetivo 
do próximo encontro é oferecer ainda mais oportunidades para 
a inovação e o impulsionamento da nova economia. Para isso, 
continuam promovendo investimentos em startups pequenas, 
mas também, a conquista de novos clientes para grandes projetos 
e corporações. O Maior Brainstorming da América Latina não 
quer apenas dar vida a milhares de ideias, mas colocá-las em 
prática para fazer pessoas comuns virarem agentes que mudam 
a realidade (https://gramadosummit.com/a-gramado-summit).  

 Leia a coluna  completa na página 2

https://www.gramadosummit.com/

Destaque em 2020, o e-commerce 
evoluiu como modelo de negócio 
em um ano marcado pelo aumento 
das compras nos meios digitais.

Com oportunidades para clientes que 
buscam conforto e praticidade, as ven-

das online subiram 80% no último ano, se-
gundo estudo da Neotrust Compre&Confie. 
Além do crescimento do e-commerce, é 
possível perceber o alto volume de novas 
lojas online criadas neste período. 

Segundo a ABComm, mais de 150 mil 
lojas virtuais foram abertas. Os hábitos de 
consumo passaram a ser focados em rapidez 
e disponibilidade, por isso, os clientes se 
sentem incentivados quando a jornada de 
compra consegue ser completa. E o frete é um 
dos principais fatores no processo de tomada 
de decisão. Pelo menos 80% dos abandonos 
de carrinho são causados pelo valor do frete, 
segundo pesquisa do E-commerce Trends. 

Nesse cenário, estão se destacando 
empresas que oferecem alternativas para 
uma experiência positiva com a entrega 
dos produtos, como é o caso do Melhor 
Envio, startup de gestão de fretes que aju-
da empreendedores a otimizarem tempo, 
ganharem competitividade com fretes mais 
baratos, integrações e rastreios automati-
zados.  A plataforma oferece uma série de 
facilidades que auxiliam o lojista virtual em 
diversas etapas do envio de encomendas. 
A principal delas é a calculadora de fretes, 
tecnologia gratuita que possibilita que os 
vendedores escolham a opção mais barata 
e eficiente de transporte para os pedidos 
de seu e-commerce. O catálogo de serviços 
disponíveis no Melhor Envio inclui ainda 
rastreio automatizado e diversas inte-
grações com múltiplas transportadoras, 
plataformas de e-commerce, hubs, ERPs 
e meios de pagamento.

Pensando em ajudar empreendedores a 
otimizar o envio de suas encomendas por 

Dicas para não perder vendas e 
melhorar a experiência do cliente

meio de uma jornada positiva para o cliente, 
Éder Medeiros, especialista em gestão de 
fretes e CEO do Melhor Envio, preparou 
abaixo algumas dicas para o lojista virtual 
ficar de olho. Confira: 

Diferentes tipos de frete - Oferecer 
diversos tipos de frete ajudará a ampliar 
as vendas. Mas para isso acontecer é 
importante contar com alternativas que 
chamem a atenção de diferentes tipos 
de consumidores. Afinal, há aqueles que 
preferem a rapidez da entrega expressa, 
enquanto outros priorizam o valor mais 
em conta do frete convencional. Nessa 
hora, ter empresas já conhecidas como os 
Correios e transportadoras privadas entre 
suas opções de fretes é um diferencial para 
se destacar da concorrência. 

De olho no valor do frete - Diferen-
temente do que muitos lojistas podem 
pensar, os Correios não são a única opção 
para quem pensa em economia, muitas 
transportadoras privadas apostam em 
alternativas competitivas e dentro da reali-
dade de cada negócio. Além disso, segundo 
pesquisa da PwC , 64% dos consumidores 
preferem pagar mais pelo frete em busca de 
agilidade na entrega. Atente-se às escolhas 
dos usuários e prepare-se para fornecer 
condições que caibam em todos os bolsos 
e atendam a várias preferências de prazos. 

Aposte na experiência do usuário - A 
jornada de compra de um cliente começa 
quando ele visita o site, mas não é conclu-
ída na finalização da compra. A entrega do 
produto, em perfeitas condições e com 
um valor de acordo com a expectativa 
do consumidor é essencial para garantir 
uma experiência positiva no e-commerce. 
Assim, é fundamental investir na gestão 
eficiente de fretes com custos competiti-
vos e sem atrasos se você quer alcançar a 
satisfação e fidelização do público.

Frete como opção de marketing - O 
uso de campanhas focadas no frete pode 
ser um ponto positivo para o aumento de 
vendas na loja virtual, principalmente, 
em datas comemorativas como Dia do 
Consumidor, Dia das Mães, Black Friday, 
Natal, entre outras. Crie kits e combos de 
produtos que comprados juntos podem 
ter frete grátis, por exemplo. Assim você 
aumenta o ticket médio do seu e-commerce 
e ainda usa o frete grátis como um apelo 
sem prejudicar o seu orçamento.

Prazo de frete - É fundamental que a 
compra seja entregue dentro do prazo in-
formado. Afinal, é preciso manter uma boa 
reputação de vendas, pois o cliente avaliará 
a eficiência de suas entregas em um mo-
mento de muito movimento. - Fonte e mais 
informações: (www.melhorenvio.com.br).
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CLubHOuSE: O QuE 
A NOvA REDE SOCIAL 
NOS DIz ATé AGORA?
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CONvERSAS POR vOz

O vaticano e a vacina
Um decreto editado pelo presidente 

da Pontifícia Comissão do Estado da 
Cidade do Vaticano, cardeal Giuseppe 
Bertello, prevê uma linha dura contra 
os antivacinas. Quem recusar a imu-
nização contra a Covid-19 está sujeito 
a "consequências de diversos graus, 
que podem chegar até a interrupção 
da relação de trabalho". Já aqueles que 
tiverem razões de saúde para rejeitar 
a vacinação podem ser rebaixados 
de cargo, mas com a manutenção do 
salário (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/clubhouse-o-que-a-nova-rede-social-nos-diz-ate-agora/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/a-neutro-em-carbono/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-19-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/a-caminho-da-presidencia/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/5-tendencias-de-tecnologia-na-educacao-para-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/computacao-na-nuvem-a-maior-aliada-do-e-commerce/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/consumidor-dita-as-novas-tendencias-do-mercado-de-embalagens-e-rotulos/
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Coluna do Heródoto

Ele quer ser  o 
candidato à 
presidência da 
república com base em 
São Paulo. 

É verdade que falta 
ainda algum tempo 
para a eleição mas 

a estratégia é  começar  o 
quanto antes possível. Afi-
nal o mandato é curtíssimo, 
apenas quatro anos. E as-
sim, mal acaba uma eleição 
presidencial e já se articula 
outra. O mote da campanha 
se repete, ou seja o de ser o  
anti-presidente. O período  
entre uma  eleição  e outra 
deveria ser preenchido pela 
oposição ao  governo com 
propostas diferentes  para 
os rumos do país. 

Contudo o  que mais mexe  
com o eleitorado, e que  vai 
decidir quem é o próximo 
presidente, são os ataques 
pessoais e  as críticas gerais 
sobre o plano  de governo, 
seja ele qual for. Não interes-
sa o destino do Brasil, mas 
sim o desgaste do candidato 
concorrente. Para isso é 
necessário recorrer a fatos 
passados de sua biografia, 
mesmo que muitos deles 
sejam mal apurados pelos 
jornalistas amigos. 

Essa tática não é novidade 
na política nacional. Vem 
desde a época da fundação 
da república. E tem dado 
certo. A corrida presidencial 
se torna mais dura quando 
o opositor é radicado no 
Rio de Janeiro, oriundo do 
Exército onde tem grande 
apoio. A luta entre ele e 
o candidato apoiado por 
São Paulo toma dimensões 
indesejáveis, haja vista que 
aos militares é atribuída a 
ditadura que perdurou por 
bom tempo. 

O candidato militar retoma 
a retórica que os políticos, 
ou casacas, são corruptos e 
representam apenas setores 
ligados às elites nacionais. 
Principalmente ao agro 
negócio responsável pelo 
saldo na balança comercial 
do Brasil e na concentração 
da riqueza e do poder dos 
proprietários de terras. 
Estes formam uma oligar-
quia disposta a pôr um pé 
em cada canoa, ou melhor, 
apoiar qualquer candidato 

desde que defenda os seus 
interesses. 

O ambiente político é ten-
so e muitos acreditam que a 
qualquer momento o candi-
dato militar possa liderar um 
golpe de estado e implantar 
novamente uma ditadura no 
país. O resultado da eleição 
é imprevisível, uma vez que 
o candidato civil tem o apoio 
da maior economia nacio-
nal. São Paulo, a locomotiva 
do Brasil, como dizem os 
bairristas. 

O candidato “paulista” é 
conhecido nos meios aca-
dêmicos onde seus livros 
e palestras são sempre 
concorridos. Apresenta-se 
como algo novo, alguém 
capaz de mudar os rumos e 
aponta com a esperança de 
modernizar o pais .Contudo 
não é a juventude universi-
tária que decide a eleição e 
sim a população espalhada 
pelo território nacional. Ele 
ocupou durante pouco tem-
po um cargo público. Rom-
peu com o estabishment e 
faz viagens pelos estados no 
que denomina de Campanha 
Civilista. 

O baiano Rui Barbosa 
enfrenta o Marechal Her-
mes da Fonseca. A famosa 
política do café com leite 
está à beira de um rompi-
mento com as oligarquias 
estaduais divididas. Mas 
os militares estão coesos. 
Arrependem-se de ter per-
mitido a ascensão  dos civis 
quando terminou o mandato 
de Floriano Peixoto. 

Deveriam, dizem os mais 
radicais reunidos no Clube 
Militar no Rio de Janeiro, 
manter o princípio comtista 
de ordem e progresso como 
está na bandeira nacional, 
e que pressupõe uma dita-
dura republicana capaz de 
mudar a história do país. O 
embate é duro. A ameaça 
do golpe existe. 

Mas o o voto continua 
aberto, a bico de pena, 
com os mandatários locais 
tangendo os eleitores para 
a urna como uma mana-
da obediente. Tudo deve 
terminar bem se Hermes 
vencer o baiano-paulista 
Rui Barbosa, o futuro Águia 
de Haia. 

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News  o primeiro  em multiplataforma 
(hbarbeiro@recordtv.com.br). 

Heródoto Barbeiro (*)
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Por que 5G requer novas abordagens 
para a segurança cibernética?

Uma das tecnologias mais faladas e mais inovadoras do momento é o 5G. Em 2020 ela já começou em alguns países 
de modo experimental, incluindo o Brasil, e até 2025 essa tecnologia estará disponível para todo o mundo. Mas, 
afinal, quais as melhorias e os desafios que teremos com essa nova tecnologia de transmissão de dados móveis?

Freepik

(LGPD) no ano passado, para nós espe-
cialistas em Segurança da Informação, 
pode ser uma boa maneira de ajudar 
a melhorar a segurança do 5G. Como? 
Bom, a legislação obriga as empresas 
a terem mais cuidado sobre os dados 
que armazenam e/ou têm acesso, 
exigindo assim a utilização de normas 
de segurança, como é o caso do ISO 
27001, padrão internacional para um 
SGSI – Sistema de Gerenciamento de 
Segurança da Informação.

O que posso sugerir aos times de 
inovação das empresas, que estão 
vibrando com essa nova tecnologia, 
e vislumbram um mundo de possibi-
lidades é: andem de mãos dadas com 
seu time de segurança. Para os times 
de segurança, minha dica é: falem 
com seus fornecedores e parceiros 
e busquem soluções que equilibrem 
segurança dos dados corporativos e 
mitiguem possíveis vulnerabilidades 
enquanto sua empresa explora as várias 
oportunidades que o 5G irá proporcio-
nar ao mercado TIC.

Podemos ver que o 5G trará muitos 
benefícios para vários setores indus-
triais e para a população, porém todos 
os projetos devem ser acompanhados 
por especialistas de segurança para 
que tragam uma melhor experiência 
aos usuários sem futuros traumas.

(*) É engineer sales specialist da Adistec Brasil.

poderão conectar-se à internet indi-
vidualmente e evitar a complexidade 
de redes cabeadas, porém o aumento 
do ecossistema digital vai tornar mais 
complexa a administração e segurança 
da rede.

As soluções IoT são baseadas em 
modelo cliente/servidor com mecanis-
mos de segurança antigos, que levarão 
tempo para serem alterados. Alguns 
dispositivos ou sensores não poderão 
depender apenas do gateway de rede, 
a fim de evitar que o dispositivo fique 
ainda mais vulnerável a ataques diretos. 
Dessa forma, os fabricantes de sistemas 
embarcados deverão ser mais ágeis na 
publicação e correções de paths, ade-
rir a projetos de Bug Bounty, além de 
investir na segurança desses ambien-
tes digitais e/ou permitir utilização de 
ferramentas robustas de terceiros, sem 
alterar o aferimento dos equipamentos 
e sensores.

Outro ponto que deve ser levado 
em conta é a possibilidade de cres-
cimento nos ataques de negação de 
serviço. Com dispositivos IoT saindo 
independentes para internet, somado 
à velocidade de banda do 5G, isso pode 
ser uma vantagem para atacantes que 
podem derrubar sistemas de máquinas 
e sensores por meio de ataques DDoS. 
Somando isso com a entrada em vigor 
da Lei Geral de Proteção de Dados 

Marcus Silva (*)

Poderemos atender mais disposi-
tivos, ofertando mais velocidade, 
com menor latência. Em contra-

partida teremos um menor alcance de 
transmissão. Isso significa que em gran-
des eventos, as pessoas não terão mais 
problemas de sinal, mas para suprir o 
problema de alcance os distribuidores 
de serviços deverão utilizar as antenas 
de distribuição já existentes e utilizadas 
pelo 4G e adicionar antenas menores 
para ter mais saltos de conexão e me-
lhorar o alcance.

Por conta dessa evolução tecnológica, 
além dos fabricantes de dispositivos 
móveis, os fabricantes de soluções 
para IoT (Internet das Coisas) tam-
bém olham essa tecnologia com muito 
interesse. A velocidade de conexão e 
a baixa latência permitem uma melhor 
utilização de soluções já existentes ou 
em desenvolvimento, como cirurgias 
a distância por meio de robôs, veícu-
los e parques industriais autônomos, 
wearables (usáveis como tênis, óculos 
e relógios) e aparelhos domésticos 
(geladeira, máquinas de lavar, TVs).

Mas, veja bem, todo avanço tecnoló-
gico traz consigo novas possibilidades 
para cibercriminosos. Isso não significa 
que o 5G é ruim, mas sim que ele deve 
ser estudado, analisado, e que empresas 
de segurança da informação devem se 
preparar para a chegada dessa tecno-
logia. Basicamente o que quero dizer é: 
criminosos podem ter mais fácil acesso 
a nossos dados pessoais se o 5G não 
for pensado corretamente. De acordo 
com o relatório “What´s keeping IoT 
executives up at night”, desenvolvido 
em 2019 pelo IoT World, a expansão da 
rede 5G fará com que, até 2025, surjam 
74 bilhões de vulnerabilidades.

E para impedir isso, precisamos pen-
sar em dois grandes pontos. Primeira-
mente, o 5G permite que mais aparelhos 
IoT se conectem à rede, criando uma 
superfície de possibilidades de ataques.  
E o segundo ponto levantado, é que a 
melhora na cobertura e conectividade 
aumenta a precisão da localização, o 
que pode colocar em risco usuários 
finais e governos. Com a utilização de 
endereço IPv6 e futuras alterações 
nas tecnologias, muitos equipamentos 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

Construtivo lança recurso de planejamento 
de obras integrado ao MS Project

@O Construtivo, companhia de Tecnologia da Informação com DNA 
em Engenharia, acaba de lançar o recurso de planejamento em 

sua plataforma para a gestão de documentos, processos e informações, 
denominada Colaborativo. Por meio da integração com sistemas de 
planejamento, como o MS Project, a ferramenta atualiza, de forma 
automática e através dos aplicativos móveis para a supervisão de obra, 
os indicadores de acompanhamento preconizados na metodologia 
de valor agregado. “Com este novo desenvolvimento, queremos ir 
além da importação e exportação do planejamento. O objetivo é a 
comunicação, uniformizando a informação para que a equipe trabalhe 
em sintonia e os objetivos e metas estejam entendidos e visualizados 
por todos”, explica Marcus Granadeiro, CEO do Construtivo (http://
www.construtivo.com/).

One Identity lança SaaS focado em segurança 
IGA e PAM

@A One Identity - empresa da Quest Software, que ajuda as 
organizações a estabelecer uma estratégia de segurança cen-

trada em identidade comprovada - anuncia suas novas soluções de 
governança e administração de identidade (IGA) e gerenciamento 
de acesso privilegiado (PAM) como serviço (SaaS). As ferramentas 
oferecem todo o poder do One Identity's Identity Manager e One 
Identity Safeguard em um modelo fácil de implantar e consumir. 
Com base na One Identity Security Platform incluindo todos os 
recursos IGA e PAM, as novas ofertas de SaaS permitem que as 
organizações implementem um modelo Zero Trust. As soluções 
são hospedadas, gerenciadas, monitoradas e operadas pela One 
Identity dentro da One Identity Cloud (https://www.oneidentity.
com/solutions/cloud/).

Em 2020, com a pandemia e o decorrente 
isolamento social como medida de preven-
ção, o trabalho remoto se tornou realidade 
para uma boa parte dos brasileiros e acabou 
se tornando uma tendência para muitas 
empresas. Um levantamento da Associa-
ção Nacional para Economia Empresarial 
(NABE), aponta que o modelo deverá ser 
mantido por 80% das empresas no Brasil e 
segundo análise da empresa de tecnologia 
NeoAssist, como os pontos positivos do 
trabalho remoto superam os negativos, o 
modelo de trabalho híbrido deve se tornar 
padrão no país em 2021.

De acordo com Albert Deweik, CEO da 
NeoAssist, a execução do trabalho remoto 

apenas em alguns dias da semana se destaca 
por unir a flexibilidade do home office com 
a interação e cultura organizacional das 
empresas. “Pesquisas apontam que 85% 
das empresas devem optar pelo sistema 
híbrido. No dia a dia do escritório é muito 
fácil ver as equipes interagindo, as pessoas 
se falando e resolvendo problemas de forma 
rápida. Quando cada um está em sua casa, 
mesmo uma conversa no café vira um ‘call’. 
Este ainda tem sido o grande desafio, depois 
de quase um ano de home office. Agilizar 
a comunicação entre áreas e pessoas e 
garantir que o time esteja lutando pelo 
mesmo propósito deve constantemente 
ser trabalhado entre os gestores”, afirma. 

O executivo ainda reforça que as limita-
ções que o home office enfrentava antes da 
pandemia foram ajustadas e que processos 
e rotinas internas tiveram de ser revistas e 
adaptadas para comportar todas as mudan-
ças do novo sistema. “Apesar de acreditar 
que muitas empresas migrarão em defini-
tivo para o Home office no pós-pandemia, 
as organizações mais tradicionais devem 
voltar para o trabalho presencial. Assim, 
o modelo híbrido aparece como uma op-
ção mais eficaz tanto para o colaborador 
quanto para as empresas. Os dois métodos 
trazem resultados positivos, desde que os 
processos estejam bem alinhados e o seu 
propósito muito claro”, finaliza Deweik.

Pós-pandemia: home office deve ser substituído por 
modelo híbrido de trabalho

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

Tendo o atendimento ao cliente 
um dos principais pilares estra-
tégicos, a KingHost, empresa de 

soluções digitais, apresenta apren-
dizados e orientações para ajudar 
sua empresa a ter mais atenção e 
zelo ao se tratar dos clientes.

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

"A pior coisa para um consumi-
dor é quando ele entra em contato e 
a empresa o trata apenas como mais 
um número, não o escuta e nem se 
atenta às suas necessidades. Ou 
ainda quando o atendente acaba 
passando respostas automáticas, 
padrões e não respeita a particu-
laridade nem demonstra empatia", 
conta Priscila Karolczak, gerente 
de atendimento da KingHost. "A 
dica é: utilizar o lado analítico para 
se conectar empaticamente com o 
cliente", explica Karolczak.

Foco no cliente: como as empresas podem se 
preparar para buscar por excelência nessa jornada
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D - Táxi Aéreo 
A Prime You - empresa pioneira de compartilhamento de aviões, 
helicópteros, embarcações, imóveis de luxo e carros esportivos -, 
inova e passa a oferecer, ao mercado de aviação executiva, o serviço 
de Táxi Aéreo, possibilitando que as aeronaves que administra sob 
o sistema de propriedade compartilhada e também aquelas que 
estão sob a sua gestão, possam ser fretadas para terceiros quando 
não estão sendo utilizadas pelos proprietários. O novo serviço, 
homologado pela ANAC  já está à disposição de todos os clientes.  
A empresa já iniciou o processo para permitir que outras aerona-
ves de sua frota possam operar nessa modalidade. A expectativa é 
que, ao longo de 2021, os jatos executivos Phenom 100 e Phenom 
300, da Embraer, e o Learjet 60 - um dos jatos mais velozes de sua 
categoria -, já estejam disponíveis para fretamento. Saiba mais: 
(https://primeyou.com.br/).

E - Novos Talentos
A Philip Morris Brasil, está ampliando a sua política de diversidade 
e inclusão com o lançamento do programa Campeões de Vendas. 
O objetivo é atrair e recrutar profissionais com conhecimentos e 
experiências diferenciadas, mulheres, pessoas negras, LGBTI+, entre 
outros para integrar a área comercial por todo Brasil. A iniciativa 
integra a estratégia de transformação do negócio da empresa, que 
propõe um futuro sem fumaça, a partir da inovação e do desen-
volvimento de produtos alternativos ao cigarro. O programa busca 
pessoas que tenham perfil inovador, experiência de execução de 
campo e sejam abertos a mudanças. As inscrições estão abertas 
e podem ser feitas pelo site: (https://www.pmi.com/careers/job-
details?id=36157).

F - Tecnologia Inovadora
A Vigor Alimentos está lançando Vigor Simples, o primeiro iogurte 
em embalagem de papel do país. O produto é composto de poucos 
ingredientes, todos naturais, e vem em embalagem alternativa ao plás-
tico: seu material é biodegradável, de fonte renovável e possui maior 
nível de reciclabilidade. O produto estará disponível, nos próximos 
dias, nos principais pontos de venda do estado de São Paulo. Com a 
nova embalagem, cerca de 15 toneladas de plástico deixarão de ser 
colocadas no mercado em 2021 - em comparação com a produção 
de embalagens plásticas de gramatura equivalente. A Vigor utilizou 
uma tecnologia inovadora que usa um processo específico de solda 
para garantir a duração da embalagem durante todo o período de 
validade do produto e a qualidade e a proteção necessárias para a 
integridade do alimento.  

A - Maratona de Vagas
Sai a TV e entra o computador. No lugar da série, uma oportunidade 
no mundo do trabalho. Esse é o convite do Centro de Integração 
Empresa-Escola - CIEE, que  promove a primeira “Maratona de 
Vagas” do Brasil. Começa nesta segunda-feira (22) e vai até sexta-
feira (26), com a entidade tendo como objetivo preencher mais 
de 12 mil vagas de estágio e aprendizagem no Brasil. O sofá?! 
Pode ficar por aí, já que para a ação gratuita ninguém precisa 
sair de casa. Os jovens e adolescentes que estão em busca de 
uma oportunidade no mundo do trabalho podem conferir as vagas 
no endereço (https://portal.ciee.org.br/maratona). Desenvolvido 
exclusivamente para o evento, conta com espaço para cadastro 
simplificado e recuperação de senha. A página também contará 
com chat para possíveis dúvidas. 

B - Apaixonados por Gatos
O Dia Mundial do Gato foi celebrado com fotos fofas, memes, e 
muitos vídeos que viralizaram nas redes sociais pelos ailurofilistas, 
mais conhecidos como apaixonados por gatos. Neste ano, para co-
memorar uma data tão especial, a Petz, a maior rede de petshops do 
país, oferece o curso ‘Mundo Felino: um guia completo para deixar 
seu gato mais feliz’, para ajudar a conscientizar tutores sobre como 
cuidar corretamente e garantir o bem-estar dos bichinhos. Os temas 
abordados nas aulas serão: Como meu gato se comunica: entendendo 
os sentidos dos felinos, Bem-estar na prática, e “A História Felina”: 
do início da domesticação aos dias atuais, ministrados pela bióloga 
Juliana Damasceno, especialista em comportamento felino do grupo. O 
curso será inteiramente gratuito e, ao final, o participante receberá um 
certificado. O curso ficará disponível por uma semana a partir do dia 
17/02. Inscrições e mais informações: (www.diadogatopetz.com.br).

C - Energia via Pix 
O Banco do Brasil viabilizou solução para pagamento da conta de 
energia via Pix para 8 milhões de clientes das distribuidoras de 
energia da Energisa. O grupo é o primeiro prestador de serviços de 
utilidade pública do país a incluir o QR code Pix nas suas faturas 
físicas. No momento, clientes selecionados testam a nova solução 
e a expectativa é que nos próximos três meses o QR Code Pix BB 
esteja disponível em todas as áreas de concessão da Energisa. A nova 
forma de pagamento proporciona grande melhoria na experiência do 
cliente, já que o QR Code Pix é liquidado muito mais rapidamente. 
Para impulsionar o uso do Pix, a Energisa iniciará em breve uma 
ampla campanha de divulgação com premiação aos que adotarem 
Pix de forma permanente.  

G - Volume de Negócios
O setor privado comemora a retomada gradual de processos para novas 
concessões junto ao Estado e à União. Os leilões voltaram a ganhar fô-
lego, principalmente na área de saneamento, com a aprovação do novo 
marco regulatório, também em agosto. Otimista com o cenário positivo, 
a Passarelli Engenharia e Construção prevê um crescimento de cerca 
de 60% em seu volume de negócios em 2021, o que significa quase 
duplicar seu tamanho atual. A empresa deverá focar seus negócios em 
obras de infraestrutura na área de saneamento, além de construção e/
ou revitalização de aeroportos, com muita expectativa na sexta rodada 
de concessão prevista para o segundo semestre deste ano, mas também 
aposta no setor imobiliário e de edificações para contribuir à conquista 
de suas metas, prevendo lançamentos da ordem de 200MM em Valor 
Geral de Venda. Saiba mais: (www.passarelli.com.br). 

H - Anywhere Office 
A Dock, startup de tecnologia que ajuda outras empresas a construír e escalar 
soluções financeiras para seus clientes, anuncia a abertura de 150 vagas em 
diversas áreas e níveis hierárquicos. A cultura da empresa preza por um am-
biente de liberdade na tomada de decisão durante o dia a dia e sem hierarquias 
organizacionais, criando um clima criativo e de intraempreendedorismo. 
Como reflexo da pandemia, a startup adotou o modelo de trabalho remoto 
para 100% do seu time e, desde então, após ouvir os colaboradores através 
de pesquisas internas, implementou de forma definitiva o Anywhere Office 
como parte de sua cultura. As vagas estão disponíveis no link: (https://dock.
gupy.io/) onde também o profissional pode visualizar um pouco mais sobre 
a cultura da startup e o perfil desejado para as posições. 

I - Reforma Tributária 
Um ‘Placar de Votação da Reforma Tributária’, elaborado pelo movimento 
Pra Ser Justo e pela Arquimedes (empresa de monitoramento de dados), 
mostra que, a maioria dos senadores já se posicionou a favor da reforma. 
O levantamento aponta que, dos 81 senadores, 46 já se manifestaram 
a favor, apenas dois contra e 6 fizeram postagens neutras. O ponto de 
argumentaçãoda maioria dos senadores que é favorável é a simplificação 
de impostos. Já a análise entre os deputados mostrou que, dentre os 
513, 177 já se manifestaram a favor da reforma, 61 têm postura neutra 
e apenas 19 são publicamente contra. O ‘Placar’ é uma das ferramentas 
usadas pelo movimento Pra Ser Justo, que luta por uma reforma mais 
justa, simples e transparente. Saiba mais em: (www.praserjusto.com.br).

J - Vagas Abertas
A Datainfo é responsável pela seleção de novos talentos para trabalhar junto 
à Fábrica de Softwares da Capes. Dos 48 postos de trabalho, ainda estão 
disponíveis 17 vagas abertas para os profissionais de TI atuarem na sede do 
órgão em Brasília. As vagas são voltadas para desenvolvedores de software. 
Além dessas vagas, a empresa dispõe de oportunidades em outras cidades 
do país. Atualmente há 100 vagas em aberto para desenvolvedor de PHP, 
Phyton, Java, .net, aplicativo mobile react native, analista de governança de 
dados, analista de testes, arquiteto de software e especialista em suporte. 
Para se candidatar,  o profissional pode enviar o currículo para o e-mail 
(gestaorh@datainfo.inf.br) ou se cadastrar pelo site, onde irá encontrar 
mais detalhes sobre os perfis requisitados: (https://datainfo.gupy.io/). 

Autonomia do Banco 
Central: um passo na 

direção correta 
A Câmara dos 
Deputados aprovou, 
por 339 votos a 114, 
no último dia 10 de 
fevereiro, o projeto que 
confere autonomia para 
o Banco Central (BC)

Foram analisadas pro-
postas que pretendiam 
mudar o texto original, 

mas todas foram rejeitadas 
pelos parlamentares. O texto 
já foi também aprovado pelo 
Senado e deverá agora receber 
a aprovação final do Presidente 
da República. A autonomia do 
BC é debatida no Congresso 
desde 1991, mas os governos 
desde então mostraram pouca 
disposição em abrir mão do 
controle político do banco. 

Basta dizer que não muito 
tempo atrás, apesar da inflação 
ter subido substancialmente, a 
taxa básica de juros (SELIC) 
foi mantida no mesmo pata-
mar pelo Governo para que 
não houvesse interferência 
no ciclo eleitoral. A partir de 
agora, o presidente indicará os 
nomes, que serão sabatinados 
pelo Senado e, caso aprovados, 
assumirão os cargos na direção 
do banco. Os indicados, uma 
vez aprovados, assumirão suas 
funções no primeiro dia útil do 
terceiro ano do mandato do 
Presidente da República. 

Os mandatos de presidente 
e diretores não coincidirão 
com o mandato de presidente 
da República. Desse modo, 
toda a direção do banco estará 
desvinculada de qualquer mi-
nistério, incluindo o Ministério 
da Economia. Em troca dessa 
autonomia, o presidente do BC 
deverá apresentar, semestral-
mente, ao Senado relatórios 
de inflação e de estabilidade 
financeira, explicando as de-
cisões tomadas. 

Dentre inúmeros outros ob-
jetivos da proposta, o principal 
é que a atuação do BC seja 
mais técnica e voltada para o 
combate à inflação. Isso se dará 
pela impossibilidade da direto-
ria da instituição ser demitida 
com base em critérios políticos 
pelo Presidente da República, 
em outras palavras, o chefe do 
executivo está renunciando a 
um controle político que ditou 
por muitos anos os rumos da 

economia nacional. 
A autonomia do BC coloca 

o Brasil em harmonia com o 
grupo de países que já possui 
Banco Central autônomo, 
como África do Sul, Chile, 
Estados Unidos, Japão, Israel, 
Reino Unido, Suíça e Suécia. 
O grau de autonomia dos 
bancos centrais varia de país 
para país, bem como o foco 
da atuação do órgão. O Banco 
Central Americano (FED), 
por exemplo, possui foco na 
recuperação econômica e na 
manutenção dos níveis de 
emprego, enquanto no Brasil, 
apesar de ter ganhado autono-
mia, o BC continuará atuando 
na estabilidade de preços e no 
combate à inflação. 

Apesar de representar uma 
mudança na direção correta, 
a medida pode e deve avançar 
para um arranjo ainda mais 
descentralizado no futuro. 
Num cenário mais otimista, 
o BC passaria não apenas a 
ser autônomo, mas também 
independente, na condução 
autônoma da política mone-
tária nacional. Um arranjo 
ainda mais arrojado, mas até o 
momento incompatível com o 
arranjo institucional brasileiro, 
seria a extinção do BC e o fim 
do curso forçado (existência 
de uma moeda colocada em 
curso na economia por força 
de lei). 

Nesse arranjo, sem a par-
ticipação do poder político 
na economia, a criação e 
circulação de moeda seria ab-
solutamente descentralizada. 
A ideia é ousada e até pouco 
tempo quase impossível de ser 
concebida, mas com o advento 
das criptomoedas é possível 
que surjam propostas dessa 
natureza. Embora a autonomia 
do BC não represente sua in-
dependência, a medida é um 
avanço na direção correta. Em 
termos práticos, a desvincu-
lação formal do BC do Poder 
Executivo sinaliza ao mercado 
que interferências políticas 
serão menores. 

A médio prazo, isso pode 
significar taxas de juros mais 
baixas e ampliação da oferta 
de crédito para o consumidor. 

(*) - Formado em Direito e mestrando 
em Economia e Mercados, é analista 

do Centro Mackenzie de Liberdade 
Econômica.

Allan Augusto Gallo Antonio (*)

O consumo de alimentos industrializados aumentou.

Para entender sobre os 
impactos da Covid-19 
na vida de crianças, 

adolescentes e suas famí-
lias, o Unicef elaborou uma 
pesquisa com 1,5 mil famílias 
brasileiras para conhecer a 
situação do antes e o depois 
da pandemia

A pesquisa abordou itens 
como renda familiar, segu-
rança alimentar, educação 
e saúde mental. Entre os 
dados que mais chamaram 
atenção, estão os que envol-
vem crianças e adolescentes. 
Num comparativo entre ju-
lho e novembro, o consumo 
de alimentos industrializa-
dos aumentou nas casas dos 
brasileiros, especialmente 
nas que residem com crian-
ças e adolescentes, como 
explica a oficial de Saúde do 
Unicef no Brasil, Stephanie 
Amaral. 

“Não temos dúvida de que 
os alimentos industrializa-

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publi-
cou ontem (18) o edital para o concurso do Censo Demográfico 
2021. No total, serão oferecidas, 204.307 vagas temporárias, 
das quais 181.898 para a função de recenseador, 16.959 para a 
atividade de agente censitário supervisor e 5.450 para o cargo 
de agente censitário municipal. Para os cargos de agente cen-
sitário municipal e agente censitário supervisor, as inscrições 
começam hoje (19) e vão até 15 de março. 

A taxa de inscrição é de R$ 39,49 e as inscrições podem 
ser feitas pelo site (https://www.cebraspe.org.br/concursos/
ibge_20_agente). Já para as vagas de recenseador, as inscrições 
começam no dia 23 e vão até 19 de março. A taxa de inscrição 
é R$ 25,77 e a inscrição também pode ser feita pelo mesmo 
site.  O salário previsto para agente censitário municipal é R$ 
2.100; para agente supervisor é R$ 1.700. Já a remuneração do 
recenseador será por produção.

A previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas pre-
sencialmente em 18 de abril para o cargo de agente censitário 
municipal e agente censitário supervisor. Já para a função de 
recenseador, as provas presenciais devem ocorrer no dia 25 
de abril, “seguindo os protocolos sanitários de prevenção da 
Covid-19”. De acordo com o edital, caberá ao recenseador rea-
lizar a coleta das informações do Censo Demográfico 2021 em 
todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no 
âmbito da sua área de trabalho.

Para concorrer à função de recenseador é preciso ter ensino 
fundamental completo. A jornada de trabalho é de, no mínimo, 
25 horas semanais e a previsão de duração do contrato é de até 
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Como a pandemia mudou os 
hábitos alimentares dos brasileiros
A pandemia do novo Coronavírus teve impactos sem precedentes no Brasil. Além da Covid-19, o 
país teve que lidar com outra realidade que foi ainda mais evidenciada nesse período: o aumento no 
consumo de alimentos não saudáveis, especialmente nas camadas mais vulneráveis

aumentaram o consumo de 
alimentos industrializados. 
Nas famílias com crianças 
e adolescentes, o consumo 
destes alimentos foi ainda 
maior, chegando a 36%. 

Essa é uma realidade na 
casa da manicure Nercília 
de Melo, 37 anos. Moradora 
do bairro Jardim Violeta, na 
capital cearense, ela divide 
a casa com mais um adulto e 
quatro crianças, com idades 
entre cinco e quinze anos. 
Segundo ela, eles comem o 
que ela pode dar e confessa 
que é mais fácil consumir 
alimentos industrializados. 

“Eu não como tanto, mas 
eles gostam muito de mor-
tadela. É mais em conta, né? 
Mortadela, salsicha. Compro 
esses produtos porque são 
mais baratos, não vou mentir. 
A mortadela dá para comprar 
e fatiar, então dá para todos. 
É mais barato para mim que 
sou mãe” (Fonte: Brasil 61). 

dos estão cada vez mais ba-
ratos e mais acessíveis. Nos 
últimos anos, quando se fala 
sobre os gastos da população 
brasileira com alimentação, 
vemos que tem aumentado 
muito o gasto com os indus-
trializados também porque 
eles têm diminuído o valor 
ao longo do tempo. E isso 
ocorre em detrimento do 

consumo de alimentos mais 
saudáveis”.

De acordo com a pesqui-
sa, 54% dos participantes 
relataram mudanças nos 
hábitos alimentares em casa 
em novembro. Entre os en-
trevistados, 21% declararam 
ter aumentado o consumo 
de alimentos preparados em 
restaurantes fast food, e 29% 

IBGE anuncia concurso para recenseador 
e agente para o Censo 2021
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três meses, podendo ser prorrogado mediante necessidade de 
conclusão das atividades do Censo e de disponibilidade orça-
mentária. Já para as funções de agente censitário municipal e 
agente censitário, é exigido o ensino médio completo. A jornada 
de trabalho é de 40 horas semanais, cumprida em 8 horas diárias. 

Caberá ao agente censitário municipal acompanhar as ativi-
dades da coleta de dados, garantindo a perfeita cobertura da 
área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das 
informações coletadas na cidade de trabalho. A função será 
ocupada pelos melhores colocados em cada município. Já aos 
agentes censitários caberá a supervisão, acompanhando as 
equipes de recenseadores em campo para esclarecimento de 
dúvidas (ABr).

São 204.307 vagas 
temporárias, das quais 
181.898 para a função 
de recenseador, 16.959 

para a atividade de 
agente censitário.



Como estimular 
o pensamento 
estratégico em 

onze dicas 

O pensamento 
estratégico é um 
conceito que 
conquistou seu 
espaço no campo 
do marketing, e, 
principalmente, no 
mundo dos negócios

No entanto, observe 
que na verdade, esta 
abordagem é útil 

em praticamente qualquer 
área da vida. Isso porque 
ao partimos da definição de 
que se se tem no “agora”, 
considerando o que será 
necessário realizar no futu-
ro. Em outras palavras, é a 
capacidade de antecipar o 
efeito de suas ações, uma 
visão a longo prazo, criativa 
e orientada, para a executar 
objetivos específicos e ob-
ter resultados já esperados. 

Como o próprio nome diz, 
esse tipo de pensamento 
envolve uma estratégia, um 
plano de ação coordenado 
que é desenvolvido focado 
em atingir uma meta. No 
começo, para se ter uma 
ideia da origem do termo, 
esse tipo de pensamento 
era aplicado em guerras. 
Trazendo para o mundo 
dos negócios, já vou logo 
dizendo que não é algo 
teórico, mas sim aprendido 
e fortalecido pela prática. 

Esse tipo de pensamen-
to pode ser observado na 
forma de agir do gestor: 
se mais aberto, de longos 
horizontes e detentor de 
uma visão prudente, tende 
a ser um grande pensador 
estratégico; se fechado, 
inconstante e de raciocínio 
focado somente no curto 
prazo, menor é a tendência 
a essa forma de organiza-
ção mental. O estrategista 
procura nivelar os desafios 
atuais a uma perspectiva 
de futuro, a partir de uma 
visão apurada da empresa. 

O pensamento estratégi-
co nas organizações é uma 
soft skill fundamental para 
conseguir resolver desafios 
de forma eficiente. Mas nem 
sempre fica claro como che-
gar a essa tal mentalidade 
estratégica, pois raras as 
vezes esse feedback vem 
com algum guia concreto 
sobre o que fazer com 
isso. Então, quais são as 

atitudes específicas que um 
profissional pode ter para 
desenvolver o pensamento 
estratégico? 

O primeiro passo é mu-
dar a mentalidade. Se o 
profissional acredita que 
o pensamento estratégico 
nas organizações é apenas 
para grandes executivos, 
se engana. A mentalidade 
estratégica pode e deve 
acontecer em todos os ní-
veis da organização, sendo 
que é um dos requisitos 
principais de todos os tra-
balhos, mas não está escrito 
necessariamente. 

Neste sentido, veja algu-
mas dicas para estimular o 
desenvolvimento do pensa-
mento estratégico: 
	 •	Aprenda	 a	 identificar	

tendências; 
	 •	Importe-se	com	a	ges-

tão financeira (mesmo 
que não seja o respon-
sável direto); 

	 •	Seja	 flexível	 e	 avalie	
todas as possibilidades 
antes de agir; 

	 •	Entenda	que	estratégia	
e execução não são a 
mesma coisa; 

	 •	Busque	respostas	para	
todas as perguntas, 
incluindo as complexas; 

	 •	Foque	 na	 solução	 e	
não nos problemas do 
negócio; 

	 •	“Desligue”	o	automático	
e pense antes de agir; 

	 •	Busque	 compreender	
os	 conflitos	 e	 não	 se	
esquivar deles; 

	 •	Identifique	 os	 pontos	
fracos da equipe (ou 
seu) e busque alterna-
tivas para melhorá-los; 

	 •	Desenvolva	 cada	 vez	
mais a empatia. Apren-
der a se colocar no lugar 
do outro é o primeiro 
passo para se aproximar 
verdadeiramente das 
pessoas e ajudá-las a 
desenvolver o seu po-
tencial máximo; 

	 •	Tente,	sempre	que	pos-
sível, esboçar cenários 
a médio e longo prazo, 
nunca pense apenas no 
agora. Entender que 
uma decisão que irá 
tomar hoje trará conse-
quências inevitáveis para 
o futuro é fundamental. 

(*) - Especialista em Reestruturação 
de Empresas, é sócio da Avante 

Assessoria Empresarial 
(www.avanteadm.com.br).

Benito Pedro Vieira Santos (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br
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É importante evidenciar as possíveis opções que a tecnologia 
está ofertando.

A Covid-19 mudou aspec-
tos em quase todas as áreas 
e setores, e com o trabalho 
não foi diferente. E apesar 
de causadora de irreparáveis 
perdas pessoais, a Covid-19 
revela e estimula alternati-
vas às formas que utilizamos 
para desenvolver atividades, 
sejam elas rotineiras ou não, 
principalmente no campo 
profissional. 

Segundo o professor da 
FECAP,	Lauro	Russi,	ainda	
que levemos em conta a 
conhecida instabilidade do 
nosso mercado de traba-
lho, causada por inúmeros 
fatores de ordem política 
e econômica, predominan-
temente, é importante que 
evidenciemos as possíveis 
opções, algumas já à nossa 
disposição, outras em de-
senvolvimento, que a tecno-
logia nos oferta, objetivando 
proporcionar mais agilidade 
e eficácia nos processos, e, 
ao final, uma melhor quali-
dade de vida. 

“Dentre	as	inúmeras	pos-
sibilidades, a modalidade 
home-office e o e-commerce 
parecem estar sendo, cada 
vez mais, assumidas como 
soluções bastante viáveis 
contra o estresse do dia a dia, 
referindo-nos mais especifi-
camente ao enfrentamento 
do trânsito, do transporte 
público e à obtenção de 
um tempo livre maior”, diz. 
Há uma percepção de que 
determinadas atividades 
já existentes poderão ser 
executadas virtualmente, e 
outras surgirão como neces-
sidade ao atendimento das 
demandas provocadas pelo 
avanço tecnológico que já 
está e continuará afetando 
esse mercado. 
 1) Tecnologia da Infor-

mação - Desenvolve-
dores de softwares/
Apps: cada vez mais a 
praticidade, o ganho 
de tempo e a redução 
de custos serão neces-
sários;	Analista	de	“Big	
Data”:	as	informações,	
cada vez mais intensas 
e diversificadas, terão 
de ser analisadas e 
disponibilizadas aos 
usuários, e, quando 
possível, triadas; Es-
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Você pode salvar os arquivos na nuvem 
e acessá-los a qualquer momento.

Dessa forma, a com-
putação em nuvem 
possibilita que o usu-

ário os acesse por meio de 
qualquer lugar e de qualquer 
computador, tablet ou tele-
fone celular. 

“Um exemplo simples do 
uso da nuvem é quando 
você possui diversas fotos 
e vídeos, porém não quer 
armazená-los no seu celular 
ou tablet para não ocupar 
espaço do dispositivo. Você 
pode salvar os arquivos na 
nuvem e acessá-los a qual-
quer momento e de qualquer 
lugar através da internet”, 
informa	 Douglas	 Jaskulski,	
gerente de operações de TI 
da KingHost, empresa de 
soluções digitais. 

Com o avanço da tecno-
logia e a digitalização das 
empresas, se tornou ainda 
mais importante utilizar 
métodos que melhorem e 
deixem mais seguros os 
dados. Com o cloud compu-
ting é possível realizar um 
update do site, e ter mais 
segurança e performance 
para um negócio, isso por-

Metade do 
faturamento 
são 4% de 
todo seu mix 
de produtos 

Um supermercado de 
médio porte possui, em 
média, mais de 7 mil ítens 
em	suas	prateleiras.	Po-
rém, 50% do faturamento 
é baseado na venda de 
apenas 276 produtos, 
ou 4% de todo seu mix. 
É o que aponta o estudo 
realizado pela SuperOpa, 
marketplace da indústria 
de alimentos que faz a 
conexão entre distribui-
dor e consumidor final. 
O público analisado é 
composto por pessoas 
das	classes	B	e	C	residen-
tes em grandes regiões 
metropolitanas. 

“Além de um canal de 
vendas para os nossos 
parceiros, o objetivo da 
SuperOpa é oferecer in-
formações estratégicas, 
baseadas em dados, que 
favoreçam os seus negó-
cios. Acreditamos que 
ter essas 276 opções no 
portfólio de vendas pode 
dobrar a recorrência das 
compras dos consumido-
res, o que impacta direta-
mente no faturamento da 
empresa”,	 comenta	 Luis	
Borba,	co-fundador	e	CEO	
da SuperOpa. 

O levantamento mostra 
que as categorias mais 
representativas, dentro 
dos 4% do do mix total 
de produtos, são bebidas 
(14%), carnes (12%) e 
FLV	 -	 frutas,	 legumes	 e	
verduras	 (8%).	 Dos	 13	
itens* que compõem a 
cesta básica, 12 aparecem 
entre os 276 primeiros 
(exceto a farinha de trigo). 
“Ofertar esses produtos na 
SuperOpa será essencial 
para alcançarmos nossas 
metas de 2021. Até o final 
do ano, queremos atingir 
a	marca	de	R$	3	milhões	
mensais transacionados 
e 18.5 mil pedidos pela 
plataforma”,	revela	Borba.	
Fonte	e	mais	informações	
(https://superopa.com/). 
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Cloud computing é a 
tecnologia que melhora a 

infraestrutura do e-commerce
Você sabe o que é cloud computing? É conhecido também como o famoso termo computação em nuvem, 
uma tecnologia que permite o uso remoto de recursos da computação por meio da conectividade da 
Internet para hospedar diversos recursos, programas e informações

quer cuidados e precisa 
de mais flexibilidade de 
recursos, e é recomendada 
para aquelas aplicações 
que necessitam de recursos 
exclusivos. 

Com a nuvem, você terá 
uma	plataforma	flexível	em	
relação aos recursos e ainda 
contará com o apoio neces-
sário para você investir seu 
tempo de forma assertiva e 
produtiva. A hospedagem 
cloud é indicada para negó-
cios que estão crescendo, já 
que garante tráfego ilimita-
do. Isso porque os recursos 
são dedicados para você e a 
hospedagem é gerenciada, 
ou seja, mesmo que você não 
tenha tempo para se dedicar 
a essas questões, um time es-
pecializado estará cuidando 
disso para você. 

Com o cloud computing 
você terá uma plataforma 
flexível	 em	 relação	 aos	 re-
cursos e ainda contará com 
o apoio necessário para você 
investir seu tempo de forma 
assertiva	e	produtiva.		Fonte	
e mais informações: (https://
king.host/).

que a solução garante toda 
infraestrutura necessária 
para uma loja virtual, tan-
to em acessos quanto em 
velocidade. 

“A hospedagem cloud per-
mite trazer mais tecnologia 
e suprir as necessidades da 
sua empresa. Ela possibilita 
entregar serviços e produtos 
com excelência em quali-
dade alinhados às melhores 
tecnologias disponíveis, 
tendo como consequência 
uma melhora exponencial 
de desempenho do seu site 
e do seu negócio” explica 
Douglas.	

Outro benefício que a tec-
nologia traz é o menor custo: 
migrar para um serviço de 
cloud permite reduzir custos 
de infraestrutura e software, 
além dos relacionados às 
equipes de TI. 

Mas o que faz a diferença 
é que você pode comprar 
serviços cloud conforme a 
necessidade da sua empre-
sa.	“Dessa	forma,	caso	seja	
necessário fazer ajustes no 
plano contratado, é possível 
realizar e você pagará ape-
nas por aquilo que estiver 
usando”, conclui. O Cloud 
é uma solução para quem 

Emprego pós-pandemia: 
confira seis áreas em alta

pecialista em nuvem 
de dados (“Cloud Com-
puting”): a formação 
histórica de atividades, 
ocorrências, processos 
e projetos dependerá de 
espaços superdimen-
sionados ou ilimitados 
para arquivamento de 
informações, acessíveis 
a qualquer momento. 

 2) Marketing e Vendas - 
Especialista na relação 
com clientes (virtual/
digital): há uma forte 
tendência das ações 
mercadológicas e co-
merciais de se direcio-
nar (dependendo do 
segmento de mercado 
e do tipo de produto e/
ou serviço) para uma 
relação total ou parcial-
mente virtual. 

 3) Saúde - Profissionais	
com especialização 
no combate a pande-
mias: as características 
e consequências da 
Covid-19 mostraram 
o quanto a profissio-
nalização nessa área 
poderá ser fundamen-
tal a partir de agora; 
Especialistas em saúde 
física e mental: serão 
fundamentais, diante 
de um mundo cada vez 
mais estressante, na 
ajuda às pessoas para 
alcançar o tão desejado 
“equilíbrio biopsicosso-
cial” definido pela OMS 
como a situação ideal 
de bem-estar. 

 4) Engenharia - Pro-
fissionais capacitados 
para utilizar o “Sistema 
3D”:	 que	 contribuirão	

ainda mais com a 
eficácia e viabilidade 
de projetos, dispen-
sando, pelo menos 
parcialmente, o con-
tato presencial com 
o cliente. 

 5) Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - 
Especialistas em ges-
tão de resíduos, reci-
clagem, novas formas 
de energia renovável e 
maior aproveitamento 
dos recursos naturais: 
serão imprescindíveis 
a título de preservação 
de uma vida saudável. 

 6) Educação - Pro-
fessores plenamente 
adaptados ao “Modelo 
Híbrido” de atuação: 
será fundamental que 
dominem as ferramen-
tas disponibilizadas 
pela tecnologia na 
condução de aulas e 
eventos afins. 

Lauro	conclui,	destacando	
algumas competências que 
deverão ser intensa e con-
tinuamente desenvolvidas 
para se ganhar empregabi-
lidade: 

Automotivação para 
aprendizagem; Criatividade/
Inovação;  Empreendedo-
rismo; Saber negociar e re-
solver	conflitos;	Adaptar-se	
e lidar com a “Inteligência 
Artificial”; “Soft Skills”: Co-
municação (Assertiva e Não-
violenta)	e	Relacionamento	
Interpessoais,	 Liderança,	
Resiliência.	-	Fonte	e	outras	
informações:	Fundação	Es-
cola de Comércio Álvares 
Penteado	(FECAP).

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 014/2021; Objeto: 
Registro de preços para contratação de exames de ressonância magnética – 
com e sem sedação - Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2021 às 08h00 
no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das 
Propostas: 08/03/2021 às 14h00 no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: 
https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@
vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 015/2021; 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de rações para alimentação de aves do 
zoológico municipal - Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2021 às 08h00 
no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das 
Propostas: 09/03/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: 
https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@
vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – 
UASG 987231

Aviso de RETIFICAÇÃO e REABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico 
nº. 007/2021; Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais elétricos e 
de iluminação - Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2021 às 08h00 no site 
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
09/03/2021 às 14h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - 
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://
www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.
sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins – Diretor de Licitações e Compras
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Governança 
Corporativa deixa de 
ser diferencial e se 
torna fundamental

O encerramento 
do desafiador 2020 
parece ainda estar 
longe de trazer 
a tranquilidade 
desejada. A cada 
hora de 2021 o 
cenário parece se 
transformar

O entusiasmo pelo 
início da vacinação 
é logo revertido 

em apreensão quando as 
autoridades sanitárias fa-
lam em mutações do vírus. 
As ações das companhias 
sobem e descem no ritmo 
das notícias e há poucos 
sinais de que este cenário 
vai mudar no curto prazo. 
Esse ambiente por si só 
já seria complicado para 
as empresas em qualquer 
tempo, mas no início desta 
nova década tudo ficou 
ainda mais difícil. 

O capitalismo mudou e 
agora não é mais somente 
a propensão a ter mais ou 
menos lucro que conta 
como atividade fim das 
organizações. As empresas 
estão sob avaliação cons-
tante dos stakeholders. 
Não basta mais fazer so-
mente uma autoavaliação 
em termos de ASG (am-
biental, social e governan-
ça), é preciso obter uma 
visão independente, isenta 
e crítica para entender 
onde estão os pontos críti-
cos que levam aos riscos de 
imagem e elevadas perdas 
financeiras. 

Caso contrário o resul-
tado pode ser desde boi-
cotes de clientes a perda 
de fornecedores, fuga de 
colaboradores e emprésti-
mos mais caros, tudo isso 
acompanhando a queda 
das ações. A necessidade 
de aumento significativo de 
investimentos em políticas 
ASG torna a governança 
corporativa um aspecto 
ainda mais crucial, pois 
ela desempenha um papel 
transversal em relação às 
dimensões sociais e am-
bientais. 

Afinal, é a governança 
que transforma a empresa 
de forma a evitar que a 
sustentabilidade se torne 
apenas marketing, mas 
seja um fim, de fato. A 
adoção de boas práticas 
de governança corporativa 
pelas empresas proporcio-
na melhor gerenciamento 
de riscos, maior transpa-
rência das informações 
financeiras, sistema de 
compliance mais robusto 
e maior alinhamento das 
diretrizes e políticas entre 
os stakeholders, com foco 
em adaptação às mudanças 
do macroambiente e do 
setor onde atuam. 

Esses aspectos contri-
buem para o aumento da 
confiança dos investido-
res e redução de risco, o 
que beneficia o valor da 
organização e sua melhor 
classificação de crédito. 
Os investidores preferem 
alocar recursos em empre-
sas com um bom sistema 
de governança, ao mesmo 

tempo em que elas são 
beneficiadas com maior 
capacidade e condições 
de tomada de crédito. Isso 
porque o capital observa os 
riscos do negócio, e acaba 
por boicotar empresas não-
sustentáveis. 

Somente em 2019, US$ 
20,6 bilhões migraram 
para fundos de investi-
mento que explicitamente 
se desfazem de organi-
zações tidas como “não 
sustentáveis”, volume dez 
vezes maior que o de uma 
década atrás. A visão é de 
que apoiar empresas com 
fortes práticas de susten-
tabilidade pode ser um in-
vestimento de longo prazo 
mais rentável. Outra pes-
quisa de uma consultoria 
internacional revelou que 
o número de investidores 
que fazem uso de métricas 
não-financeiras em suas 
decisões aumentou de 
27% para 43% entre 2016 
e 2020. 

Apenas 9% dos inves-
tidores não usaram o de-
sempenho não-financeiro 
como parte de sua tomada 
de decisão. Mesmo assim, o 
descasamento entre o dis-
curso de sustentabilidade 
ao público e as ações para 
implementar uma política 
efetiva é enorme. Entre 
as principais barreiras 
destacam-se o custo, a 
complexidade da análise e 
a falta de capacitação dos 
colaboradores. Tal situação 
amplia os riscos da gestão, 
pois sem bases sólidas de 
governança, a organização 
se torna um castelo de 
cartas. 

A pandemia de 2020 trou-
xe à tona inúmeros casos 
assim e as perdas de valor 
de mercado de algumas 
levaram gestores ao redor 
do mundo a reavaliar suas 
prioridades. Companhias 
que zelam pelos seus con-
sumidores, funcionários, 
acionistas, fornecedores e 
tem sólida governança, no 
geral, apresentam muito 
mais resiliência, justamen-
te por entenderem como a 
complexa relação com seus 
stakeholders, pode se tor-
nar mola propulsora para 
o sucesso e uma rede de 
proteção nas dificuldades. 

Avaliar e qualificar o 
sistema de Governança 
Corporativa, além de iden-
tificar aspectos positivos e 
melhorias, permite orien-
tar investimentos e atrair a 
participação de conselhei-
ros ou membros de comi-
tês, além de compreender 
como a administração está 
promovendo os interesses 
dos acionistas e das partes 
interessadas. O passado 
foi marcado por empresas 
falando que eram por fora, 
mas por dentro nada tinha 
mudado. Ainda há muito a 
ser feito porque muito foi 
falado. A transformação 
iniciada em 2020 deve se 
consolidar, de fato, em 
2021. 

(*) - São sócios fundadores da BR 
Rating, primeira agência de clas-

sificação de risco e avaliação dos 
sistemas de governança corporativa 

do Brasil. 

Marcos Rodrigues e Olavo Rodrigues (*) 
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SIQ Participações Ltda - CNPJ/MF: 28.386.223/0001-58 - NIRE 35.235.051.534 - (“Sociedade”)
Edital de Convocação para Reunião Ordinária de Sócios

Convocamos os sócios a se reunirem em reunião, a realizar, dia 19/03/21, às 15 h., em 1º convocação, e às 15:30h., em 2º convocação, na 
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 598, 11º andar, SP/SP. Ordem do dia. (i) O Balanço Patrimonial e o Resultado Econômico, referentes ao 
exercício 2020; (ii) A destinação do lucro apurado no exercício 2020; (iii) A ratificação das distribuições de lucros, já realizadas; e (iii) outras 
matérias de interesse da Sociedade. Consulta às demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras que serão objeto das delibera-
ções constantes da ordem do dia estarão disponíveis para consulta de todos os sócios, a partir do dia 17/02/21, na Alameda Joaquim Eugênio 
de Lima, 598, 11º andar, SP/SP, podendo ser consultados por qualquer sócio, em dias comerciais, entre às 9h. e 18h. Ante a pandemia do 
COVID-19, a administração poderá enviar as demonstrações financeiras por e-mail, se assim solicitado pelo sócio. Representação. Os sócios 
deverão comparecer pessoalmente à reunião de sócios ora convocada, ou ser representado por outro sócio ou por advogado, mediante outorga 
de mandato com especificação dos atos autorizados. Voto escrito. Ante a pandemia do COVID-19, faculta-se a todos sócios a apresentação 
de votos por escrito, conforme formulário que será posteriormente enviado e que deverá ser anexado à ata de reunião de sócios. Os quóruns 
de instalação e deliberação observarão o disposto no Código Civil e no Contrato Social da Sociedade. SP, 16/02/21. Bruno Sérgio Heilberg.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 17 de Novembro de 2020.
01 - Data, Hora e Local: Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dez horas, por meio de vi-
deoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Compa-
nhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os Conselhei-
ros Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius 
Colpo, Regina Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas e Ricardo Annes Guimarães. 03 - Com-
posição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise 
Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Exame e discussão sobre (i) a celebração, pela Companhia, junto ao Banco 
Inter S.A. (“Banco Inter”) e aos Srs. Rodrigo Luiz Machado Teixeira, Roberto dos Santos Masotti, Henrique Fernando Lu-
cas e Adriano Alimena Del Grande (em conjunto, “Sócios Pessoas Físicas”), com a interveniência e anuência da BMG 
Granito Soluções em Pagamento S.A. (“BMG Granito”), de um memorando de entendimentos vinculante, a fi m de 
acordar as premissas para a subscrição, pelo Banco Inter, de 8.568.767 (oito milhões, quinhentas e sessenta e oito mil, 
setecentas e sessenta e sete) ações ordinárias de emissão da BMG Granito, pelo preço de emissão total de 
R$90.057.741,17 (noventa milhões, cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e um reais e dezessete centavos) e, 
conjuntamente com a referida subscrição, a aquisição, pela Companhia, de 713.606 (setecentas e treze mil, seiscentas 
e seis) ações ordinárias de emissão da BMG Granito detidas pelos Sócios Pessoas Físicas, pelo preço de aquisição to-
tal de R$7.499.999,06 (sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e seis cen-
tavos) (“Memorando de Entendimentos”); e (ii) a autorização para que a diretoria da Companhia pratique os atos ne-
cessários à implementação das deliberações aprovadas. 05 - Deliberações: Instalada a reunião, após a análise e dis-
cussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições: 5.1. Aprovar a celebração do Memorando de Entendimentos, bem como a negociação de todos 
os instrumentos necessários para implementação da operação nele descrita, incluindo, mas não se limitando, (i) o con-
trato de subscrição de ações de emissão da BMG Granito; (ii) a alteração ao estatuto social da BMG Granito; (iii) o 
aditamento ao acordo de acionistas da BMG Granito; e (iv) o acordo operacional a ser fi rmado entre a Companhia, 
BMG Granito e Banco Inter. 5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no 
Estatuto Social, a praticar todos os atos necessários ao fi el cumprimento das deliberações acima. As apresentações re-
ferentes aos temas da ordem do dia ora apresentados, encontram-se arquivadas na Secretaria de Governança do Con-
selho. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do Con-
selho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos os presen-
tes, passando a constar do livro próprio. Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado 
Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães e Ri-
cardo Annes Guimarães. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da mesa; Deise Peixoto Domingues - Secretá-
ria da mesa. JUCESP nº 88.489/21-8 em 11.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ - 62.277.041/0001-87 - NIRE - 35300131771

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 27.01.2021 às 11 hs, Sede Social, na Avenida Marginal Direita do Tiete, 800, São Paulo; Presenças: 
Todos os membros do Conselho; Mesa: Presidente – Francisco Salvador Canato, Secretário – Marco Aurélio de Barros 
Montenegro; Deliberações Aprovadas: 1) Reeleger para compor a Diretoria, com mandato de 3 anos, a iniciar-se no 
dia 21/02/21 e fi ndar-se em 20/02/2024, os Srs. Francisco Salvador Canato, brasileiro, divorciado, empresário, RG 
3.989.015-6 SSP/SP, CPF/MF 253.434.088-34, residente em Santana do Parnaíba/SP e Marcelo Vital Beliato, brasileiro, 
casado, gerente, RG 34.909.914-5 e CPF/MF 280.661.228-45, residente em Barueri/SP; 2) Atribuir ao Diretor Francisco 
Salvador Canato, as funções de Diretor Presidente, com as funções previstas no Estatuto da Sociedade; 3) Manter para a 
remuneração da Diretoria, o mesmo valor fi xado pela AGO de 06/05/2020, qual seja o montante anual de até 
$500.000,00, a ser distribuído entre seus membros conforme por eles deliberado. 4) Declaram os Diretores ora eleitos, 
presentes à reunião, a inexistência de qualquer impedimento legal para o exercício do cargo para os quais foram eleitos, 
bem como aceitam os cargos para os quais foram eleitos, desde já investidos nos mesmos, dispensada a lavratura de 
termo de posse. 5) Designar para o cargo de Diretor Presidente Francisco Salvador Canato. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 27.01.2021, Francisco Salvador Canato, Renato Guazzelli, Marco Aurélio de Barros Montenegro, Masahiro Hara 
e Marcelo Vital Beliato. JUCESP 97.263/21-7 em 15.02.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

MGH Empreendimentos e Participações Ltda
CNPJ/MF sob nº 49.356.314/0001-10

Edital de Convocação
Ficam os Srs. sócios convocados para reunião, na sede social, em 03/03/21, as 11:30 hs para a seguinte
ordem do dia: (a) alteração dos §§ 1º e 2º  da cláusula 9ª do Contrato Social, com consequente alteração
da cláusula de administração. (b) retirada e destituição do sócio Helio Calfat do cargo de administrador.
(c) Outros assuntos de interesse social. O Administrador.

O Portal Solar, marketplace do segmento de equi-
pamentos fotovoltaicos do Brasil, em parceria com a 
PV Operation, empresa brasileira especializada em 
operação remota e manutenção de usinas solares, 
acaba de lançar uma nova tecnologia de análise e di-
mensionamento para consumidores e empresas que 
desenvolvem projetos de geração de energia solar em 
telhados e pequenos terrenos. 

A nova ferramenta reúne dados de satélites e esta-
ções meteorológicas, além do histórico de operação 
das usinas fotovoltaicas espalhadas por todo território 
nacional. O intuito é proporcionar maior precisão dos 
dimensionamentos e prognósticos de geração dos sis-
temas de energia solar fotovoltaica. A tecnologia, 100% 
nacional, está integrada na nova versão do   simulador 
gratuito disponível nos websites da PV Operation e do 
Portal Solar. 

Na ferramenta, é possível se dimensionar um sistema 
fotovoltaico baseado nas informações de consumo 
de energia elétrica e na localização de onde o pro-
jeto será executado. O sistema oferece informações 
precisas sobre como o sistema deve ser projetado, 
incluindo tamanho da obra, tipos de equipamentos, 
posicionamento mais adequado em relação ao sol, 
custos da obra, tempo de retorno do investimento e 
equipamentos que vão garantir maior eficiência na 
produção de energia elétrica, além de um prognós-
tico de quanto o consumidor poderá economizar na 
conta luz.

A novidade é um algoritmo preditivo que integra 
as informações de satélite, estações meteorológicas 
e monitoramento de usinas em operação em todo o 
território brasileiro abrangendo os 5570 municípios. “A 
integração desses dados, de medições via satélite junto 
com desempenhos reais de usinas que são monitoradas 
pela PV Operation, resulta em uma ferramenta avançada 
para tomada de decisões tanto pelo consumidor quanto 

O sistema oferece informações precisas sobre como o sistema 
deve ser projetado.
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Para adquirir e até mesmo manter 
um imóvel é preciso pagar tributos.

Junto com ele, vêm os 
impostos, que são pagos 
conforme seu tamanho, 

localidade, procedência e 
destinação. Enfim, para ad-
quirir e até mesmo manter 
um imóvel é preciso pagar 
tributos

Para comprar uma casa, 
um apartamento, sala ou 
lote, é necessário pagar ao 
Município onde o imóvel 
se localiza o Imposto sobre 
Transmissão de Bem Imóveis 
(ITBI) a fim de que seja ofi-
cializada a transferência da 
propriedade. “Se ele não for 
pago, o novo dono não pode 
passar o imóvel para o seu 
nome. O imposto varia de 
acordo com a avaliação do 
imóvel e a alíquota cobrada 
em cada município, que 
costuma variar entre 2% e 
3% e incide sobre a base de 
cálculo da transação”, conta 
o presidente da Associação 
Brasileira dos Mutuários da 
Habitação (ABMH), Vinícius 
Costa.

Se o imóvel for adquiri-
do por meio de doação ou 
herança, sobre ele incide o 
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YOU INC Incorporadora e Participações S.A.
Companhia Aberta–Categoria “A”

CNPJ n.º 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775
COMUNICADO AO MERCADO

YOU INC Incorporadora e Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento às disposições constantes da 
Instrução CVM nº 358/2002 e da Instrução CVM 480/2009, vem a público, por meio do comunicado ao mercado, 
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que seu Conselho de Administração elegeu, na data de 
hoje, o Sr. Maurício Duarte Belo ao cargo de Diretor de Operações (COO). A Companhia deseja as boas-vindas 
ao Sr. Maurício Duarte Belo. SP, 18/02/2021. David Leon Rubinsohn - Diretor de Relação com Investidores (DRI).

Playbanco Securitizadora S.A. - (em organização)
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição, Realizada em 11 de novembro de 2020

Aos 11/11/20, às 9 h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Maxwell Medeiros Fernandes, Secretária: Ana Cristina Menezes Ra-
mos Soares. Deliberações Unânimes: (i) a constituição da Companhia denominada “Playbanco Securitizadora de Créditos Imobiliários”, 
com sede social em São Caetano do Sul/SP, na Rua Manoel Coelho, nº 676, sala 211 E, CEP 09510-101; (ii) a fixação do capital social da 
Companhia no valor de R$ 10.000,00, dividido em 10 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de 
R$ 1.000,00 cada, que são subscritas, neste ato, pelos Acionistas Fundadores; (iii) Estatuto Social, que se encontra registrado e arquiva-
do na sede da Companhia; (iv) Eleição dos seguintes membros para compor o conselho de administração da Companhia, com prazo de 
mandato de 3 anos a partir da presente data: (a) Maxwell Medeiros Fernandes, RG n° 26.757.605-5 e CPF/ME n° 192.516.428-42, assu-
mindo, ainda, a condição de presidente do conselho de administração; (b) Giovanni Gentili Amorim da Silva, RG n°: 48.865.571-7, CPF n°: 
409.068.438-20; e (c) Juliana Cristina Reis Fernandes, RG 50.710.484-5, CPF/ME n° 711.620.031-20. Cada um dos conselheiros ora elei-
tos tomará posse de seus cargos mediante assinatura de seus termos de posse. (v) a abertura de capital da Companhia, na categoria “B”, 
nos termos da Instrução CVM nº 480, de 07/12/09 e demais regulamentação da CVM. Nada mais. Visto do Advogado: Bruno Saraiva Pe-
dreira de Cerqueira - OAB/SP nº 253.534. Jucesp sob NIRE nº 3530056328-0 em 18/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Playbanco Securitizadora S.A. - (em organização)
Extrato da Ata da RCA realizada em 11/11/2020

Aos 11/11/2020, às 14 h., na sede, com a totalidade. Mesa: Presidente: Maxwell Medeiros Fernandes, Secretária: Ana Cristina 
Menezes Ramos Soares. Deliberações Unânimes: Eleição dos novos membros da Diretoria da Companhia, em conformidade com 
os cargos previstos no atual Estatuto Social, da seguinte forma: (i) Maxwell Medeiros Fernandes, RG n° 26.757.605-5 e CPF/ME n° 
192.516.428-42, cargo de Diretor de Relação com Investidores; e (ii) Ana Cristina Menezes Ramos Soares, RNE nº W442089-A e 
CPF/ME n° 246.069.838-09, cargo de Diretora de Distribuição. O mandato dos diretores eleitos neste ato será unificado de 03 anos, 
encerrando-se em 11/11/2023. Os diretores ora eleitos tomam posse de seus respectivos cargos mediante a assinatura dos termos 
de posse lavrados em livro próprio. Nada mais. Jucesp nº 28.372/21-9 em 18/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Impostos a serem pagos para 
se adquirir e manter um imóvel
Muitos sonham com a casa própria, pensando no valor que terão de pagar para obter o bem. No entanto, não 
basta ter o dinheiro para o imóvel

aquele que o bem atingiria se 
fosse ser colocado à venda. 

Já o valor do ITR, de 
competência da União, va-
ria conforme o tamanho da 
propriedade e seu grau de 
utilização. Quanto maior a 
terra, maior o tributo a ser 
pago. Quanto mais utilizada 
(com atividades de agricul-
tura ou pecuária), menor o 
imposto. Para se ter uma 
ideia de valores, sobre uma 
pequena propriedade com 
produtividade alta, incide o 
percentual 0,03%; em uma 
pequena propriedade ocio-
sa, 1%; em uma grande pro-
priedade com produtividade 
alta, 0,45% e uma grande 
propriedade ociosa, 20%. 

Np que se refere ao ITBI 
e ao ITCMD, o imposto é 
recolhido apenas uma úni-
ca vez e o momento é o de 
aquisição da propriedade. Já 
o IPTU e o ITR, são impostos 
de incidência anual, ou seja, 
sendo proprietário, todo ano 
terá de ser pago ao Município 
ou à União. - Fonte e outras 
informações: (http://www.
abmh.com.br/).

Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação (IT-
CMD), cuja a competência 
é do estado onde se localiza 
o imóvel. Assim como acon-
tece com o ITBI, a base de 
cálculo será o valor do bem 
declarado no inventário ou 
pelo doador, ou o valor de 
avaliação realizado pelo 
Estado. O percentual do 
imposto será definido por 
lei por cada estado. Para 
se ter uma ideia, em São 
Paulo, a alíquota é de 4%, 
enquanto em Minas Gerais 
é de 5%.

Uma vez adquirida de fato 

a propriedade é necessário, 
ainda, pagar o Imposto 
Predial Territorial Urbano 
(IPTU), devido ao Município 
de localidade do imóvel e 
aplicável a casas, apartamen-
tos, salas ou lotes localizados 
em área urbana. Para os 
imóveis que se encontram 
em zona rural, aí o imposto 
devido será o Impostos so-
bre Propriedade Territorial 
Rural (ITR) de competência 
da União. O valor do IPTU, 
de acordo com o disposto no 
artigo 33 do Código Tributá-
rio Nacional, é baseado no 
valor venal do imóvel, que é 

Projetos eficientes de energia solar 
em telhados e pequenos terrenos

pela empresa responsável pelo projeto, chamados de 
instaladores ou integradores”, Siqueira Neto, CEO da 
PV Operation.

Neto ressalta que esta é uma ferramenta gratuita dis-
ponibilizada abertamente na Internet. “Uma das razões 
que nos compeliu a fazer essa ferramenta é facilitar a 
vida das empresas de instalação de energia solar foto-
voltaica no processo de cálculo de geração dos sistemas 
de seus clientes”. A PV Operation fornece o serviço e 
o software de monitoramento para que os instaladores 
de usinas solares possam acompanhar o desempenho 
dos sistemas de seus clientes e desta forma prestar a 
manutenção adequada evitando falhas e otimizando a 
performance das usinas.

O simulador está disponível nos seguintes endere-
ços: (https://www.portalsolar.com.br/calculo-solar) e 
(https://pvoperation.com/simulador-solar/).
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Matéria de capa

São Paulo, sexta-feira, 19 de fevereiro de 20216

Maria Carolina Avis (*)

Chegou com uma proposta bem diferente de outras 
redes, sendo uma espécie de podcast ao vivo, com 
a possibilidade de interação e conversas entre 

várias pessoas e já foi adotada por diversas celebri-
dades, artistas, influenciadores e grandes referências 
em assuntos profissionais. Como o app funciona com 
base nas conversas por voz, não sobrecarrega tanto o 
recebimento e consumo de dados, o que faz com que 
não trave tanto e não tenha tanto delay como em con-
versas por vídeo.

É muito cedo para falarmos sobre estratégias certeiras 
e que funcionam bem, pois depende de experimentos 
e testes a longo prazo, que são baseados e delineados 
de acordo com o comportamento de consumo dos usu-
ários, e como é uma rede nova, ainda estamos falando 
de previsão de tendências para um futuro próximo. 
Algumas observações importantes:

O medo de ficar de fora - As pessoas estão passando 
muito tempo na rede (de 11 a 22 horas semanais). É 
claro que pelo fato de ser uma novidade, é compreensí-
vel, mas o que reforça isso é o senso de exclusividade, 
já que só é possível utilizar com o recebimento de um 
convite, e caso seu celular seja um iPhone. Já que em 
outras redes só se fala de ClubHouse (inclusive Mark 
Zuckerberg, fundador do Facebook, faz parte de diversos 
debates na rede) há uma certa urgência por parte de 
todos para conseguir entrar também. 

Esse apelo de exclusividade potencializa o fato das 
pessoas terem medo de ficar de fora do que é atual. 
Outro fato que reforça o medo de perder, comporta-
mento cognitivo do ser humano, é que o conteúdo não 
fica registrado na rede social, ou seja, se quiser saber 
do que está acontecendo, precisa acompanhar em 
tempo real, precisa estar lá, porque depois vai perder 
a oportunidade. É aí que fica o medo de ficar de fora. 

Aparece a notificação do tema da sala, e você sabe que 
aquela discussão não vai ficar salva, então se quiser, tem 
que ouvir na hora. Isso tudo está causando um alvoroço, 
já que o conteúdo compartilhado é de grande qualidade, 

A nova rede social do momento, ClubHouse, já existia desde 2020 nos Estados Unidos, mas se popularizou depois que Elon Musk 
usou a plataforma para entrevistar o CEO da Robinhood, Vlad Tenev. Essa rede ganhou destaque em pouco tempo, afinal 

em maio de 2020 foi avaliada em $100 milhões de dólares, recebeu investimento de $12 milhões de dólares 
e agora é avaliada em $1 bilhão de dólares, tendo apenas nove funcionários. 

AI/Uninter

nova? A resposta é: não. Os usuários utilizam várias redes, 
de acordo com suas necessidades, até porque nenhuma 
é igual a outra. Se fosse para termos dez redes sociais 
iguais, não teria por que termos dez, não é mesmo? A 
grande disputa não é pela sua adesão, mas sim pelo seu 
tempo. Redes sociais não são exclusivas.

Para as empresas, é um desafio - Enquanto para 
os usuários é uma excelente fonte de contatos relevantes, 
para as empresas é um grande desafio gerar conteúdo e se 
posicionar por lá. É preciso ter uma gestão muito bem feita 
para conseguir equilibrar a 
produção de conteúdo em 
áudio por colaboradores, 
já que a rede é feita por 
usuários e a humanização 
é extrema. A Audi foi a pri-
meira montadora no Brasil 
a promover um debate na 
rede, que contou com cola-
boradores sendo mediadores 
do bate-papo sobre carros 
elétricos.

Segundo plano vai mu-
dar as estratégias - Boa 
parte do sucesso e da grande 
adesão à rede é pelo fato da 
rede social funcionar bem 
em segundo plano, ou seja, 
basta abrir o app, entrar em 
uma discussão e navegar en-
tre outros aplicativos, sem 
precisar ficar olhando para 
a tela do ClubHouse. 

Isso explica o compor-
tamento dos usuários em 
passar um longo tempo consumindo conteúdo. Por 
isso, os conteúdos de outras redes sociais precisam ser 
repensados, já que vão assistir aos vídeos sem áudio, 
por exemplo. Legendas nunca foram tão importantes 
como agora para atrair a atenção.

Tudo tem um ponto negativo - Para os surdos ou 
os surdos oralizados, o ClubHouse está fora de cogitação, 
infelizmente. Isso porque ainda não existe a função de 
legenda e transcrição, portanto um público fica de fora. 
Alguns aplicativos externos fazem isso, mas acaba sendo 
uma carência na funcionalidade da rede social. 

Além disso, acaba tendo muita gente querendo aparecer 
ao mesmo tempo, muitas salas sendo criadas e falando 
sobre o mesmo tema. Se não atrair fortemente a atenção 
do usuário, ele vai para outra sala que esteja mais interes-
sante. Por isso, os criadores precisam de atenção redobrada 
para a relevância da discussão, para ter uma boa taxa de 
retenção de atenção.

Por fim, capricha no texto da biografia. Como a rede 
tem poucas funcionalidades e é bem intuitiva, o que mais 
acontece é o ouvinte clicar nas fotos dos speakers para 
saber mais sobre eles. Quando clicam, precisam ter von-
tade de te seguir para saber sempre que estiver online 
em alguma sala. Lembre-se que apenas o início do texto 
da bio é visto.

Somente com o tempo passando, será possível acompanhar 
o comportamento de consumo de conteúdo dos usuários, 
para traçar melhores estratégias, mas, por enquanto, o 
ClubHouse caiu no gosto dos internautas.

(*) - É professora do curso de Marketing Digital do 
Centro Universitário Internacional Uninter.

"São mais de 2 milhões 
de usuários ativos por 
semana, e em janeiro 

de 2021 chegou à 
marca de 3 milhões 
de downloads. Só é 

possível utilizá-la 
através do recebimento 
de um convite, enviado 

por outro usuário. 
Quando alguém se 

inscreve no app, recebe 
dois convites, para que 

seus contatos façam 
parte. Existem pessoas 
até cobrando, de forma 

ilegal, pelo convite 
para entrar na rede 

social que se tornou o 
aplicativo número um 

na Apple Store.
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são muitas salas ao mesmo tempo e as pessoas querem 
consumir todo esse conteúdo.

Networking fortalecido - Dois termos definem bem 
o ClubHouse neste momento: conteúdo colaborativo e 
a conexão. A rede é formada por pessoas, dentre elas 
grandes profissionais e celebridades. Já pensou em estar 
na mesma sala de bate-papo que seu grande ídolo, ou 
alguém que você admira? No ClubHouse isso é possível 
e muito corriqueiro. 

As salas têm moderadores que podem interagir o 
tempo todo, mas os ouvintes também podem pedir a 
palavra e falar com os demais participantes. Uma exce-
lente oportunidade de fortalecer a rede de contatos. O 
networking é fortalecido quando se mostra o seu valor, 
e a rede proporciona muito isso. 

Quem não sabe, não consegue fazer ao vivo - 
Quem não tem conteúdo relevante para compartilhar, 
não tem vez. É melhor ficarem como ouvintes. Aqueles 
criadores de conteúdo amadores que se dizem pro-
fissionais de ponta, e na prática só geram conteúdo 
depois de uma longa pesquisa ou com a ajuda do time 
de criação de conteúdo, vão passar apuro caso queiram 
ser speaker, já que não podem terceirizar o conteúdo. 

Além disso, o conteúdo precisa ter muita qualidade, 
já que tem um nível alto de audiência, incluindo cele-
bridades e grandes especialistas. Quando se fala em 
conteúdo relevante, também tem a ver com a qualidade 
dele. Não adianta chover no molhado ou abrir uma dis-
cussão como conversa de bar, que em nada vai agregar. 

Apesar de ter adesão no início, enquanto tudo é no-
vidade, a tendência é que o consumo de conteúdo seja 
mais seletivo. Com relação às outras redes, a produção 
de conteúdo no ClubHouse é mais facilitada, já que não 
depende de uma superprodução, apenas da voz e do 
conhecimento, e os assuntos vão surgindo naturalmente.

A disputa é pelo seu tempo - Sempre que surge 
uma nova rede social, surge junto o questionamento: será 
que agora as outras redes sociais vão perder a força? Será 
que todos vão deixar de usar outras redes e migrar para a 

ClubHOuSE: O QuE A NOvA rEdE 
SOCiAl NOS diz ATé AgOrA?

CONvErSAS pOr vOz

Maria Carolina Avis - 
tutora Marketing digital



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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

O ritmo de 
atendimento de 
qualquer empresa 
é determinante 
para que ela ganhe 
destaque dentro do 
seu nicho

Quando falamos 
de empresas de 
tecnologia isso 

se torna ainda mais evi-
dente, já que uma das 
estratégias para assegu-
rar desenvolvimento é 
utilizar tecnologias que 
agregam valor ao seu 
negócio. Quando se trata 
da relação com o cliente, 
partimos deste princípio 
de que ninguém gosta de 
esperar horas para ser 
atendido. 

Quando um cliente 
chega animado para com-
prar um carro, e nenhum 
atendente se dirige a ele, 
ou quando se dirige, não 
dá o tratamento ideal, ele 
vai ter suas expectativas 
quebradas e muito pro-
vavelmente vai embora, 
sem comprar o veículo. O 
mesmo acontece quando 
um pedido de comida em 
um restaurante demora 
muito para chegar, ou 
chega frio e mal feito. 
Isso faz com que o cliente 
dificilmente retorne a 
esse local. 

Por isso, é imprescin-
dível oferecer contato 
mais humanizado com 
os clientes, mesmo no 
ambiente virtual e esco-
lher uma ferramenta de 
atendimento adequada. 
A agilidade interfere 
diretamente no nível de 

satisfação, faturamento 
e imagem da empresa no 
mercado. 

Nós sabemos que só 
vamos oferecer a melhor 
experiência para nossos 
usuários, facilitando e 
simplificando os proces-
sos que eles enfrentam, 
e proporcionando um 
atendimento de quali-
dade. Esse é o segredo! 

Uma pesquisa realizada 
pela empresa Neoassist 
mostrou que 68% dos 
consumidores gastariam 
até 20% a mais para ter 
um bom atendimento. 
Sete a cada dez brasi-
leiros ainda esperam 
pelo dia que serão bem 
atendidos. Não é à toa 
que muitos clientes ainda 
são poucos fiéis. Nesse 
contexto, há um leque de 
iniciativas a serem explo-
radas a fim de alcançar o 
atendimento ideal. 

O universo está cada 
vez mais digital e marca-
do pelo trabalho remoto. 
Com isso, os clientes 
esperam por experiên-
cias mais conectadas 
e ágeis. Garantindo a 
rapidez no atendimento, 
você otimiza o tempo de 
sua equipe, atende mais 
clientes, diminui a espe-
ra, consequentemente 
aumenta seu lucro, e o 
mais importante: garante 
uma experiência positiva 
ao cliente, que passa a ter 
mais chances de indicar 
a empresa para outras 
pessoas. 

(*) - É co-criador e CEO do app Zul+, 
a principal AutoTech da América 

Latina, com mais de 2 milhões de 
usuários.

André Brunetta (*) 
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A inovação está ligada à geração de ideias 
disruptivas com a adoção de novas tecnologias.

Nayam Hanashiro (*)
 

O movimento de transfor-
mação digital das empre-
sas, presente em maior 

ou menor grau em todo mundo, 
tem impulsionado a demanda 
por inovação materializada em 
novos modelos de negócio ou 
melhor relacionamento com seus 
clientes, mas também tem criado 
fenômenos que explicitam o quão 
desafiador é inovar de forma con-
sistente em tempos dinâmicos e 
incertos. Um deles é o chamado 
Teatro da Inovação. 

O termo foi criado por Steve 
Blank, Professor da Universidade 
de Stanford (EUA) e se aplica às 
organizações que reconhecem a ne-
cessidade de mudança e inovação, 
entretanto esbarram na aparente 
dicotomia de levar novos produtos 
e serviços ao mercado e ao mesmo 
tempo conduzirem os seus já bem 
sucedidos negócios pautados em 
processos corporativos. 

Já é conhecido que projetos de 
inovação, mesmo que cunhados 
por termos como “transforma-
cionais” e “disruptivos”, ao não 
criarem valor para a empresa, 
se tornam somente iniciativas 
isoladas, resultado típico desse 
fenômeno. Um estudo realizado 
pela Doblin Inc. (www.ideato-
value.com), empresa de inovação 
estratégica, constata que 96% das 
iniciativas falham justamente por 
essa razão e, pior que isso, a maio-
ria das empresas sequer percebe 
o problema. 

Na verdade, esse isolamento 
tem sido combatido por algumas 
empresas com alinhamento es-
tratégico e foco das equipes de 
inovação. Afinal, parecia evidente 
que inovação estava apenas ligada 
à geração de ideias disruptivas com 

sebrae-sc.com/reprodução

Teatro da Inovação: o obstáculo 
para as novas tecnologias

Novas tecnologias e inovação devem ser uma dupla poderosa para transformar organizações e até mesmo 
indústrias inteiras, porém precisam integrar uma visão mais ampla

a adoção de novas tecnologias, 
mas o que se mostrou efetivo foi a 
correlação entre o impacto positivo 
no dia a dia dos negócios (ganhos 
para clientes e stakeholders) e a 
execução desses projetos. 

Ou seja, as empresas bem suce-
didas não inovaram por meio de 
provas e testes em novas tecnolo-
gias, mas porque identificaram que 
o seu negócio poderia evoluir e se 
transformar através dessas novas 
tecnologias. Esse ciclo de geração 
de novos produtos em harmonia 
com os processos corporativos 
não florescem e não avançam sem 
o devido engajamento executivo. 
Quando os líderes estão focados 
somente em impulsionar o suces-
so de seus negócios existentes, 
a inovação pode ser relegada às 
margens da empresa. 

Essas margens podem ter nomes 
legais como “laboratório”, “ace-
lerador” ou “incubadora”. Mas se 
nada de valor emerge desses lu-

gares, eles podem muito bem não 
existir. Tanto é assim que, apesar 
de entender a grande importância 
estratégica da inovação e de es-
tarem dispostos a investir, muitos 
executivos estão insatisfeitos 
com a performance das medidas 
tomadas. Um estudo da McKinsey 
(www.valuer.ai/blog/76), revelou 
que somente 6% dos CEOs estão 
satisfeitos com o desempenho das 
suas companhias quando o assunto 
é inovação. 

Novas tecnologias e inovação 
devem ser uma dupla poderosa 
para transformar organizações 
e até mesmo indústrias inteiras, 
porém precisam integrar uma 
visão mais ampla. Caso contrário, 
seguiremos investindo em inicia-
tivas com grande potencial sem 
nunca de fato concretizá-las. É 
hora de repensar isso, deixar o 
teatro de lado e adotar modelos 
transformacionais de fato. 

(*) - É diretor de alianças estratégicas da R3 (www.
r3.com).




