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Determinar objetivos está entre as atividades mais cruciais para o 
desenvolvimento de uma empresa e para o trabalho de um gestor, seja 
ele em nível estratégico, tático ou operacional. Tomemos como alegoria 
a passagem de Lewis Carrol em Alice no País das Maravilhas, quando 
a protagonista pergunta ao gato para onde ela deve ir e o gato então 
questiona sobre qual é o objetivo da menina. Diante da ignorância de 
Alice frente a tal pergunta, o gato lhe diz que sem um objetivo, "qualquer 
caminho" lhe serviria.   

A importância de definir objetivos para 
sua empresa

O marketing conversacional é uma nova dimensão no mundo das 
vendas com o objetivo de criar uma forma mais direta e pessoal de 
estar em contacto com os clientes. Uma das principais características 
dessa estratégia é a conexão com os usuários e a acessibilidade que 
você oferece a eles. O objetivo é estabelecer uma comunicação direta 
com os consumidores de uma forma imediata, pessoal, responsiva, 
útil e humana.   

Como utilizar o Marketing Conversacional 
para incrementar as vendas

A lei que regula a falência e recuperação de empresas no Brasil foi 
objeto de modificações visando atualizar os institutos de insolvência 
empresarial. Dentre as novidades, temos a adoção de ferramentas de 
mediação e conciliação. E, como previsto no Código de Processo Civil, 
tal medida estimula a autocomposição entre as partes quando o direito 
em discussão assim permitir. Mas a recuperação judicial possui nuances 
e, especialmente nos primeiros casos em que a lei for aplicada, tudo leva 
a crer que empresas e credores poderão enfrentar dificuldades.    

Desafios da nova lei de falências

Foto de Andrea Piacquadio no Pexels

Negócios em Pauta

Maravilha do Planeta 
As belezas naturais das Cataratas do Iguaçu foram reconhecidas pelo 

turismo internacional. Em uma pesquisa realizada pelo guia de viagens 
Lonely Planet, o atrativo turístico localizado no Parque Nacional do 
Iguaçu compartilhado entre Brasil e Argentina foi eleito como terceira 
maravilha extraordinária do planeta. Mais de 114 mil internautas es-
panhóis responderam, no Instagram do portal, qual é a maravilha mais 
extraordinária do planeta, entre várias possibilidades de uma ampla 
gama de maravilhas naturais ou construídas pelo homem. Os atrativos 
mais citados pelos participantes da pesquisa foram a Aurora Boreal no 
Hemisfério Sul e Petra, antiga cidade da Jordânia.    Leia a coluna 
completa na página 3

Foto: festivaldascataratas.com/reprodução

News@TI

Debate sobre relações entre empresas 
brasileiras e o Vale do Silício

@Para discutir sobre a relevância do Vale do Silício para empresas 
brasileiras, o Sindinfor realiza  hoje, a partir das 19h, mais um debate 

do Corporate Digital Business, evento online promovido pela entidade 
que coloca a tecnologia da informação (TI), a inovação e a transformação 
digital como centro de discussão com os maiores especialistas do país. 
Abordando o tema “Vale do Silício EUA: Nova realidade de negócios para 
empresas de tecnologia”, o convidado desta edição é o ex-executivo da 
Apex-Brasil, Juarez Leal. Leal foi, durante anos, representante da Apex 
no Vale do Silício e vai trazer ao debate toda sua experiência para retratar 
as realidades da região que conhece muito bem. “Juarez Leal tem muita 
experiência junto às empresas de tecnologia, levando informações de 
mercado e de estratégias para modelagem de negócios nos EUA. Ele é um 
profissional qualificado para falar das realidades e potenciais do mercado 
norte-americano para empresas brasileiras”, adianta Fábio Veras de Souza, 
presidente do Sindinfor e idealizador do evento (https://br.linkedin.com/
in/fabioveras).   Leia a coluna  completa na página 2

Marina Borges

A necessidade do isolamento social 
provocada pela Covid-19 trouxe 
mudanças no comportamento do 
consumidor que estão cada vez mais 
sendo incorporados no dia a dia.

Com isso, se torna necessário que as empresas 
entendam o momento atual para capturar 

esse “novo” consumidor. O marketing digital 
tem papel fundamental nesse novo cenário e 
conhecer as tendências para esse ano de reto-
mada vai ser essencial para geração de negócios.  

 
“Foram muitas as transformações no último 

ano. Mudaram hábitos dos consumidores e 
processos de empresas. Com isso, vai ser super 
importante olhar para o marketing digital e saber 
como vender seu produto ou serviço”, observa 
Felipe Caezar, CEO da startup HubLocal. O 
executivo fez uma lista de áreas e ações que 
as empresas devem ficar atentas e deu dicas 
de como atuar em cada uma delas. 

 
Assistentes por voz - Dados apontam que 

aproximadamente 25% dos consumidores já pre-
ferem interagir via assistente de voz, mais do que 
em websites e aplicativos. Logo, o que podemos 
esperar para os próximos anos será uma jornada 
de consumo híbrida de interação via voz e dados. 
O Voice Shopping, ou a compra por voz, será uma 
grande tendência do mercado eletrônico. 

O mais natural é que os assistentes façam 
pedidos de compra por voz para outros dispositi-
vos, o que vai provocar uma grande mudança de 
mercado. Por ainda não ser o canal mais usado 
para compras, as empresas ainda encontram 
desafios e por isso é necessário ir aprendendo 
com os feedbacks para aperfeiçoar a ferramenta 
e ir crescendo.  

Carros autônomos -  Felipe explica que 
é cada vez mais essencial que as empresas 
estejam em todas as plataformas do ambiente 
digital de forma integrada para que a inteligência 
desses carros possa achá-los mais facilmente. 
Ele complementa que o carro vai funcionar 
como um Google. 

Se o usuário digitar onde comprar vinho, por 
exemplo, o carro vai apontar os endereços mais 
próximos e levar o passageiro até lá. Mas isso só 

Pós pandemia: quais são as tendências 
de marketing digital neste ano

vai acontecer para quem estiver com as informa-
ções integradas. De outra maneira, a inteligência 
do carro sugere um endereço mais confiável e 
certeiro, mesmo que não seja o mais perto. 

Valorização das experiências em tempo 
real - Apesar de terem se desgastado ao longo 
de 2020, as lives são um dos principais formatos 
em tempo real que você pode explorar em 2021. 
As marcas também podem fazer entrevistas, 
perguntas e respostas, palestras e webinars, 
por exemplo. Mas lembre-se sempre de que 
o diferencial das experiências de tempo real 
é a possibilidade de interação com o público. 

Então, incentive e valorize a participação 
dos usuários. Há ainda outras possibilidades de 
experiências em tempo real. As interações no 
Twitter, por exemplo, acontecem à medida que 
novidades e polêmicas surgem pelo mundo. Você 
pode cobrir eventos ou participar de discussões 
relevantes do seu mercado.

As conversas com chatbots são outro exemplo 
de real-time experience, com feedbacks instan-
tâneos. Inúmeras tecnologias de inteligência 
artificial, como os chatbots ou os dispositivos 
de realidade virtual, tendem a expandir essas 
experiências e torná-las cada vez mais imersivas 
nos próximos anos.

Mais buscas sem cliques - O Google quer 
entregar cada vez mais respostas prontas na 
página de resultados das buscas (SERP). O 
buscador entende que, se o usuário não precisa 
navegar nos sites para encontrar as respostas 
que deseja, sua experiência de busca é mais ágil 
e valiosa. Por isso, as buscas no Google estão 
eliminando a necessidade do clique. 

Recursos como os featured snippets (tre-
chos em destaque), os rich snippets (frag-
mentos valiosos), o Google Meu Negócio e o 
mapa de conhecimento do Google são respon-
sáveis por isso. Eles já trazem informações 
ou trechos de páginas que respondem ao que 
o usuário buscou.

Foco em dados e performance de conteú-
do -  Na pressa de produzir a maior quantidade 
de conteúdos possível, muitas marcas deixam 
para trás algo que pode potencializar suas es-
tratégias: a análise de dados. Se o Marketing de 
Conteúdo tem objetivos, a estratégia deve ter 
indicadores para dizer se está no caminho certo.

Uma boa análise das métricas mostra se o 
conteúdo teve ressonância com o público, se 
gerou as conversões esperadas, se alcançou 
o número de pessoas desejado, entre outros 
objetivos. Essas informações servem para 
otimizar as estratégias para que elas gerem 
mais e mais resultados. Então a dica aqui é: 
desacelere a produção.

Assim será possível analisar cada mídia e 
identificar quais abordagens funcionam melhor 
e agregam mais valor ao seu negócio. 

“As empresas que se planejam e se anteci-
pam às mudanças estão mais preparadas para 
enfrentá-las. Tivemos um teste de fogo no ano 
que passou, e embora em 2021 já tenhamos 
perspectiva de melhora com a chegada da 
vacina, ainda será um ano desafiador, mas 
quem tiver foco, conhecer mais seu cliente e 
aplicar as estratégias certas sairá mais forte e 
com mais negócios”, aposta Felipe. - Fonte e 
mais informações: (https://hublocal.com.br/).
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TENDêNCIAS NO 
SETOR CONTábIL E 

tributário PArA 2021
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CONTAbILIDADE NuNCA FOI TãO NECESSáRIA

Servo de Deus
O papa Francisco autorizou a pro-

mulgação do decreto que reconhece 
as "virtudes heroicas" do servo de Deus 
Albino Alves da Cunha e Silva, dando 
início ao processo de canonização. Padre 
português, desembarcou no Rio de Janei-
ro e passou por Jabuticabal, Jaú e Barra 
Bonita, até chegar em Catanduva, onde 
ficaria até sua morte, em 19 de setembro 
de 1973, aos 91 anos. Foi responsável 
pela construção da Igreja Matriz de Ca-
tanduva e da Santa Casa de Misericórdia, 
hospital que hoje carrega seu nome, além 
de asilos, escolas e faculdades (ANSA).

Juarez Leal, 
ex-executivo 

da Apex-Brasil,

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/tendencias-no-setor-contabil-e-tributario-para-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-23-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-23-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/opiniao/a-estampa-da-malandragem-2/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/desafios-da-nova-lei-de-falencias/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/a-importancia-de-definir-objetivos-para-sua-empresa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-utilizar-o-marketing-conversacional-para-incrementar-as-vendas/
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A estampa da 
malandragem

A malandragem que 
se credita ao DNA 
brasileiro tem sido 
usada intensamente 
nesses tempos de 
epidemia. Os casos são 
de arrepiar. 

Em Manaus, duas 
irmãs gêmeas, filhas 
de um empresário 

do ramo da educação, fo-
ram exoneradas da Prefei-
tura por suspeita de terem 
furado a fila da vacinação. 
Formadas em medicina no 
ano passado, nomeadas en-
tre 18 e 19 de janeiro para 
trabalhar numa Unidade 
Básica de Saúde, foram 
as primeiras a receber as 
vacinas.

No Rio de Janeiro, uma 
idosa de 97 anos foi engana-
da: a enfermeira foi flagrada 
pela cuidadora, que viu a 
agulha sem a dose da vacina 
no braço da mulher. 

A malandragem campeia. 
Furar filas tem sido um 
comportamento usual por 
parte de muita gente. Como 
pano de fundo, como se 
sabe, os notórios “furado-
res”, aqueles que ostentam 
o poder do cargo, autori-
dades de todos os níveis 
especializados na “cartei-
rada” com sua arrogância: 
“você sabe com quem está 
falando?” A situação é tão 
comum que, em alguns ca-
sos, tornou-se um negócio. 

Filas para emprego, re-
cebimento de benefícios, 
cestas de alimentos, com-
pras de ingresso, que se ini-
ciam nas madrugadas, são 
frequentemente ocupadas 
por “guardadores de vaga”, 
com seus banquinhos para 
sentar e aguardar os fre-
gueses que “compram” o 
lugar. Quanto mais próxi-
mos do atendimento, mais 
caros os espaços. Outro 
imenso contingente que 
vive dos negócios da rua 
é o do guardador de vaga 
para estacionamento. É o 
malandro profissional. 

Se chegar em cima da 
hora do evento, o dono 
do carro não tem saída: 
submete-se ao orientador 
das vagas, estaciona o carro 
e paga com antecedência. 
O vendedor não aceita 
o argumento: “pagarei 
na volta”. Nos arredores 
de estádios de futebol e 
parques de lazer, não há 
moleza. Se não pagar, na 
volta seu carro corre o risco 
de depredação. Estacio-
namento para deficientes 
e idosos também entra na 
negociação, mesmo que o 
motorista mostre Cartão 
do Defis, que dá direito 
ao uso da vaga. Há, ainda, 
os vendedores de capas 
plásticas. Chuvas pesadas 
garantem preço bem maior 
que nos chuviscos.

Na paisagem urbana, há 
um grupo que não pode se 
classificar como malandro. 
São os vendedores de balas 
e chicletes, que precisam 
correr para colocar os pa-
cotes sobre vidros retrovi-

sores, apanhá-los de volta, 
calculando o tempo para 
a troca de farol e fazendo 
pitorescos dribles para pas-
sar adiante as balinhas. São 
azucrinados pelas buzinas 
dos carros de trás. Muitos 
levam filhos pequenos para 
ajudar na jornada.

O fato é que a estética de 
nossas ruas é um desenho 
mal-ajambrado de peque-
nos e grandes malandros, 
e também de pessoas 
necessitadas, esmoleres, 
deficientes físicos, famintos 
com cartazes anunciando 
o tempo de barriga vazia, 
adolescentes dando pino-
tes, jogando bolas para o ar, 
fazendo piruetas incríveis, 
e até gente de porte atlético 
pedindo “emprego”, esse 
sonho que atazana a vida 
de quase 15 milhões de 
brasileiros.

E, como fecho, a ma-
landragem tecnológica. 
Um Instituto de Pesquisa 
americano (Cibersecurity 
Ventures) calcula que os 
crimes digitais este ano 
impactarão a economia ci-
bernética em U$ 6 trilhões. 
Só a China e os EUA têm 
um PIB maior que esse 
montante. A malandragem 
tem um campo fértil para 
prosperar por aqui.

O cenário do “jeitinho 
brasileiro” está ganhando 
novas tintas. 

Sob a pandemia, a cria-
tividade avulta até junto 
aos moradores de rua, 
que passam a se esconder 
em lugares recônditos. 
Pedintes ganham moedas 
tendo ao lado um frasco 
de álcool gel. Distribuido-
res de folhetos, com seus 
maços encalhados, também 
exibem seu apetrecho de 
álcool, atenuando o receio 
dos transeuntes. Limites 
e espaços se estreitam. E 
nossa margem de caridade 
desce na escala espiritual.

Os contrastes assom-
bram. Grupos empresariais 
passam por extraordinários 
aumentos em seus lucros 
líquidos. O cimo da pirâ-
mide fica mais poderoso, 
enquanto a base se alarga 
com a volta de milhões 
de famílias ao habitat da 
pobreza.

O arremate é desolador: a 
pandemia nos deixará mais 
carentes e o país verá uma 
queda de mais de 4% de 
seu PIB. 

E para onde vai nossa fé? 
Fernando Sabino, grande 
escritor, nos consola: “de 
tudo ficam três coisas...a 
certeza de que estamos 
começando...a certeza de 
que é preciso continuar...a 
certeza de que podemos 
ser interrompidos antes 
de terminar. Façamos da 
interrupção um caminho 
novo. Da queda, um passo 
de dança. Do medo, uma 
escada. Do sonho, uma 
ponte”.

 
(*) - Jornalista, é professor titular 

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

Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Sobrevivi à primeira onda 
da pandemia. E agora?

Estrategista em Marketing Digital dá dicas para empreendedores que sobreviveram à crise e desejam manter seus 
negócios lucrativos por meio da internet

AI/Alexandre Simões.

têm condições de injetar dinheiro em 
divulgação e grande parte das redes são 
gratuitas. Ou seja, não é preciso investir 
rios de dinheiro para se posicionar bem 
na internet. O que é necessário é uma 
boa estratégia;

4- Não espere que esses problemas 
aconteçam com você. É necessário, 
neste momento, pensar em estar bem 
posicionado no mundo digital, pois o 
raio pode cair duas vezes no mesmo 
lugar, e quem não estiver preparado 
pode sofrer as graves consequências.

Mais da metade da população 
brasileira utiliza as redes sociais

Ao longo do último ano, os acessos 
à internet bateram recorde no Brasil. 
Com as pessoas em casa na quarentena, 
a internet se tornou o meio mais forte de 
comunicação e de trabalho. O panora-
ma de crescimento de acesso veio junto 
com o crescimento de uso das redes 
sociais; quase todo mundo que acessa 
internet no Brasil está presente nas 
redes. Diferentemente do que ocorre 
nos Estados Unidos e na Europa, mais 
de 50% da população brasileira utiliza 
as redes sociais, dado que as reforça 
como lugares privilegiados para fazer 
campanhas de marketing.

a se posicionarem bem na internet 
oferecendo dicas e compartilhando o 
conhecimento que adquiri na minha 
carreira pelas redes sociais, uma das 
principais ferramentas para Marketing 
Digital nos dias atuais – relata Simões.

Confira alguns tópicos abordados 
pelo consultor:

1- Tanto para quem vende produtos 
quanto para quem oferece serviços, a 
grande estratégia é a diversificação. 
Para estar bem posicionado, é preciso 
estar em todos os lugares possíveis. 
Apostar em uma única forma de divul-
gação é extremamente arriscado. Aler-
tei, no ano passado, sobre a proibição 
do TikTok nos EUA. Imagina se isso 
acontece com sua rede social favorita?

2- O seu negócio precisa estar no Goo-
gle Meu Negócio, Instagram, Facebook, 
YouTube, Linkedin, Twitter e em todos 
os lugares virtuais possíveis. Logica-
mente, é importante avaliar qual desses 
lugares é o melhor para se concentrar 
e também se tem condições de manter 
todos os canais bem alimentados;

3- Sempre falo das redes sociais como 
ferramenta de criar estratégias de mar-
keting, pois sei que muitas pessoas não 

É sabido que a primeira onda da 
pandemia do Coronavírus cau-
sou um estrago em pequenos, 

médios e grandes negócios por todo 
o mundo. Alguns empreendedores se 
viram em uma situação difícil por conta 
de todas as restrições, e foi neste mo-
mento que muitos fecharam as portas 
para nunca mais abrir.

Por outro lado, vimos que a experi-
ência de quem se adiantou e acompa-
nhou a tendência mundial de ocupar o 
mercado da internet foi extremamente 
positiva em meio ao caos da pandemia. 
Algumas empresas que já vinham inves-
tindo em negócios digitais aumentaram 
muito o faturamento durante a crise. 
Ao longo do período mais crítico de 
isolamento social, também cresceu o 
número de pessoas em busca de apren-
der novas técnicas e das que tentavam 
correr atrás do prejuízo, correndo para 
a internet.

- Eu vivi essa experiência na pele, 
quando foi anunciado o fechamento dos 
comércios e meus clientes começaram a 
ligar para cancelar o serviço. Mas, logo 
em seguida, tivemos um aumento expo-
nencial de interessados que precisavam 
criar seu posicionamento na internet. 
Veja, estamos à beira de uma situação 
semelhante agora e o que se espera é 
que tenhamos aprendido com o passado 
e estejamos bem posicionados nas re-
des desde já - alerta o estrategista em 
Marketing Digital, Alexandre Simões.

Mas não se preocupe, ainda está 
em tempo. Criar seu e-commerce ou 
começar a se posicionar na internet e, 
também, criar uma estratégia de ma-
rketing digital é fundamental. Existem 
muitas ferramentas para auxiliar os 
negócios, muitas delas são gratuitas 
e indispensáveis para quem está co-
meçando.

- Criei uma série de conteúdos, so-
bretudo, no momento de pandemia, 
para auxiliar quem está procurando por 
soluções para os negócios online. Decidi 
ajudar os pequenos empreendedores 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

res de diploma de graduação, não matriculados no Programa, que 
demonstrem interesse em cursar disciplina cujo conteúdo contribua 
para o seu trabalho em outra instituição ou para o seu aprimoramen-
to profissional. São três as disciplinas ofertadas: Inovação da ficção 
seriada audiovisual; Estilo, política e análise fílmica; e Estratégias 
narrativas do melodrama no cinema. Docentes responsáveis, datas 
e horários de cada disciplina estão no edital, em www.ppgis.ufscar.
br/aluno-especial.

Pós-graduação em Imagem e Som da UFSCar 
abre seleção para alunos especiais

@Até o dia 28 de fevereiro, o Programa de Pós-Graduação em 
Imagem e Som (PPGIS) da Universidade Federal de São Car-

los (UFSCar) recebe inscrições de pessoas interessadas em cursar 
disciplinas no primeiro semestre de 2021, na condição de alunos 
especiais. Podem se inscrever estudantes de graduação ou portado-

Nessa semana, uma das maiores inovações 
de meios de pagamento, o Pix, completa três 
meses de operação no Brasil. E mesmo com 
pouco tempo, a tecnologia já tem ganhado 
muitos adeptos.

“Vemos um aumento exponencial na 
utilização do Pix como meio de pagamento 
desde seu lançamento e acreditamos que 
esse crescimento se manterá nos próximos 
meses. Cada vez mais as pessoas estão vendo 
que é uma ferramenta prática e segura, de 
fácil utilização, e a tendência é que ela ganhe 
ainda mais espaço”, afirma Gilberto Gomes, 
responsável técnico pelo Pix no BS2.

Ao longo desses três meses, o BS2, pri-
meiro banco digital aprovado pelo Banco 
Central para oferecer a tecnologia Pix aos 
seus clientes, reuniu sete curiosidades so-
bre a utilização do sistema de pagamento 
instantâneo:

1. A maior transação de pagamento reali-
zada com Pix no BS2 foi de 6,3 milhões de 
reais. Enquanto isso, o maior recebimento 
por meio do sistema foi de 4,7 milhões, am-
bos realizados por contas de Pessoa Jurídica;

Três meses de Pix: confira 7 curiosidades 
sobre o novo meio de pagamento no BS2

5. O tipo de transação mais realizada 
no BS2 é de Pessoa Física para Pessoa 
Física. Elas representam mais de 90% 
dos recebimentos e mais de 80% dos 
pagamentos realizados desde a implan-
tação do Pix;

6. Desde seu lançamento, o sistema de 
pagamento instantâneo vem ganhando 
espaço como ferramenta de transferência. 
Em dezembro, o Pix representava quase 
metade das transações Pessoa Física 
realizadas no BS2, cerca de 48%. Já no 
mês de janeiro de 2021 o Pix ultrapassou 
o número de TEDs e foi o meio utilizado 
em quase 65% das transferências PF, 
acompanhando a tendência do mercado 
brasileiro. No fim de janeiro, o Banco 
Central revelou que o Pix já havia ultra-
passado a quantidade de transferências 
TED e DOC somadas no país;

7. O Banco Central do Brasil exige que as 
transações ocorram em até 10 segundos. 
Entretanto, no BS2 o tempo médio das 
transações realizadas foi de 1,2 segundos 
para recebimentos e 0,66 segundos para 
pagamentos.

2. A quantidade média de operações rea-
lizadas diariamente com o Pix no BS2 teve 
um crescimento médio de 27% em janeiro 
de 2021, comparado a dezembro de 2020, 
considerando pagamentos e recebimentos. 
Enquanto isso, o valor médio de Pix recebidos 
nesses três primeiros meses foi de R$852,69 
e enviados R$709,47;

3. Em geral, o maior volume de tran-
sações se concentra no horário bancário 
convencional, mas às quartas e sextas esse 
volume é mais intenso, sendo às quartas 
em torno das 15h e sextas entre às 11h e 
12h. Enquanto isso, domingo é o dia com 
menor volume de transações. Os dias 15 e 
30 também chamam a atenção quanto ao 
aumento de volume no Pix;

4. O crescimento das transações com Pix 
entre a segunda quinzena de novembro, 
quando começou o funcionamento do meio 
de pagamento, e o mesmo período do mês de 
dezembro foi de 80% nos recebimentos e de 
119% nos pagamentos. Já no mês de janeiro, 
o aumento no período foi de quase 20% nos 
recebimentos e 27% para pagamentos em 
relação ao mês anterior;

Estrategista em Marketing Digital, Alexandre Simões.
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bem-estar. Projetado pelo estúdio inglês Winch Design, o novo resort pé 
na areia proporciona o máximo de conforto e é o refúgio perfeito para 
viajantes de todos os cantos do mundo. Além de 25 quartos de luxo e 
um sofisticado spa, o resort abriga uma marina totalmente reformada 
para receber visitantes provenientes de iates e veleiros. Mais ao norte, 
na orla da praia de Beau Vallon, o antigo H Resort foi rebatizado com o 
nome Story Seychelles, adicionando seu vizinho, o Le Méridien Fisher-
man’s Cove, ao portfólio no começo desse mês. Saiba mais em: (www.
visiteseychelles.com).

E - Primeira Aeronave  
O Grupo Itapemirim confirmou a chegada da sua primeira aeronave, 
que fará parte da nova companhia, Itapemirim Transportes Aéreos. A 
decolagem aconteceu em Madrid e a aterrissagem em Natal, às 11h25, 
de sábado (20). “Estamos radiantes com a oportunidade de riscar céu 
brasileiro com as cores da Itapemirim e oferecer novas possibilidades 
de viagem para todos os brasileiros. Também estamos muito felizes 
porque todo o cronograma vem sendo cumprido para obtermos as cer-
tificações junto à ANAC)”, comemora Sidnei Piva, presidente do Grupo 
Itapemirim. A aeronave deve ficar em Natal para trâmites relacionados à 
importação e, depois, seguirá para São José dos Campos, para pintura e 
customizações. A proposta da empresa é oferecer aeronaves com maior 
espaço entre as poltronas e serviço de bordo diferenciado. 

F - Cartilha para Aposentados
A Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia 
disponibilizou em seu portal, na última semana, uma cartilha com 
informações de educação financeira para aposentados e pensionistas 
do INSS. A iniciativa visa a auxiliar esse público na tomada de decisões 
mais conscientes com relação ao uso de seus recursos financeiros e 
contribuir para evitar o endividamento. Elaborada em linguagem simples, 
a cartilha trata das formas de acesso a benefícios, às modalidades de 
crédito, a prevenção a golpes e fraudes, além de informações adicionais 
sobre direitos das pessoas idosas. O documento “Educação Financeira 
para Pessoas Idosas - Guia para aposentados e pensionistas do INSS” 
foi lançado no final do ano passado e pode ser consukltado em (https://
www.gov.br/economia/pt-br).

G - Casos de Sucesso
É consenso entre os donos de micro e pequenos negócios que o em-
preendedorismo é capaz de transformar realidades. Ouvir a história de 

A - Nissan e Pessoas PCD
A Nissan confirma que segue com sua estratégia voltada ao atendimento 
do público de pessoas com deficiência (PCD). Tanto que trabalha com 
sua rede de concessionárias para continuar oferecendo novidades para 
esse público, que inclui o seu novo lançamento, o Novo Nissan Kicks. 
“Estamos adequando nossa estratégia à nova realidade do mercado e 
fazendo todo o possível para continuar oferecendo automóveis para 
todos os públicos, sem exceções. Há diferentes possibilidades de isen-
ções e os consumidores precisam ser esclarecidos sobre isso”, afirma 
Tiago Castro, diretor sênior de Vendas e Marketing da Nissan do Brasil.

B - Tecnologia e Inovação
No Grupo Super Nosso, as vendas pelo canal online aumentaram chegando 
a picos de mais de 1000%. O grupo estruturou o Lab Super Nosso, que são 
equipes multifuncionais focadas em trabalhar soluções para melhorar a 
experiência do consumidor. Este laboratório de inovação cresceu e abriu 
mais de 50 vagas nas áreas de tecnologia e inovação. Entre as vagas: 
product owner, scrum master, desenvolvedor júnior e pleno, analistas 
de sistemas, arquiteto de dados, auxiliar de suporte técnico, estagiário 
em analista de sistemas, estagiário em desenvolvimento de sistemas, 
analistas de infraestrutura sênior, analista de automação comercial júnior, 
DBA e desenvolvedor VTEX Senior. Interessados devem se cadastrar 
na aba trabalhe, no site (www.supernossoemcasa.com.br).

C - Mercado de Ovos
Com um aumento de 25% no volume de produção e de 40% no fatura-
mento de 2020, os resultados da Katayama Alimentos ilustram o bom 
desempenho do mercado de ovos em 2020. De acordo com dados da 
Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), no ano passado 
o consumo per capita de ovos atingiu a marca de 250 unidades por 
habitante/ano – crescimento de 8,5% sobre 2019. A produção nacional 
bateu recorde, com cerca de 54 bilhões de unidades (em 2019 foram 49 
bilhões). Com uma trajetória de quase 80 anos, a Katayama Alimentos, 
localizada em Guararapes/SP), tem registrado um gráfico ascendente em 
sua produção de ovos, totalmente livres de antibióticos. No acumulado de 
2016 a 2020, o crescimento foi de 78%(www.katayamaalimentos.com.br).

D - Empreendimentos Hoteleiros
Lançado em janeiro, o L´Escale Resort Marina & Spa está localizado na 
costa nordeste de Mahé, próximo ao Eden Island Hotel, em Seychelles, 
e oferece acomodações cinco estrelas e experiências gastronômicas e de 

quem chegou lá, saber mais sobre os desafios e oportunidades, como 
surgiu a ideia do negócio e descobrir soluções inovadoras são atitudes 
que mantém em alta o poder de inspiração dos empreendedores. Quem 
nunca leu uma história de sucesso e se questionou: por que eu não pensei 
nisso antes? Com objetivo de contribuir para essa motivação, o Sebrae 
mantém um espaço voltado exclusivamente para o compartilhamento 
de cases de sucesso, o portal Cliente Sebrae, localizado em: (www.clien-
tesebrae.com.br). O ambiente, lançado há dois anos, acumula mais de 
100 histórias de sucesso entre os mais variados segmentos de atuação. 

H - Mineração de Dados 
A Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP) realiza hoje (23), às 19h30, 
workshop gratuito sobre mineração e análise de dados. Para falar sobre o 
tema, a instituição convidou o especialista Gabriel Ishida, diretor de Business 
Intelligence na BETC, agência do grupo internacional Havas. O workshop 
vai discutir onde buscar os melhores dados, o que pode ser utilizado e, es-
pecialmente, como gerar insights que possam ser efetivos nas campanhas 
feitas pelos profissionais de marketing. Mineração de dados é um dos temas 
abordados pela pós-graduação em Marketing Digital da FAAP, cujas inscri-
ções estão abertas para turmas com início em março. O curso é voltado para 
profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos e gerir processos 
de comunicação. Inscrição pelo link: (https://central.faap.br/inscricaoonline/
eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PWMDSP_23.02.21).

I - Segurança de Dados 
Profissionais com formação superior em ciência da computação, enge-
nharias, análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação 
e áreas correlatas podem se inscrever no primeiro MBA em Segurança de 
Dados da USP. Esta será a primeira turma do curso, que é o pioneiro da 
área a ser oferecido a distância por uma universidade pública brasileira. 
Todas as aulas são online e os alunos só precisam se apresentar presen-
cialmente para a prova final e a apresentação do projeto desenvolvido 
durante os 12 meses de duração do MBA. Os principais focos do curso 
são a nova LGPD, blockchain, pentest e inteligência artificial aplicada 
em Segurança de Dados. Os alunos terão a oportunidade de resolver, 
durante o curso, um problema real da empresa onde trabalham, sem-
pre com o apoio dos professores e dos monitores do MBA. Inscrições: 
(cemeai.icmc.usp.br/MBASD).

J - Imobiliária nos EUA
A Conti Organization obteve a 11ª colocação no ranking anual das 100 
empresas privadas que mais crescem na região metropolitana de Dallas-
Fort Worth, no Texas. Fundada em 2008 pelo empresário brasileiro 
Carlos Vaz, CEO da companhia, atua no mercado imobiliário americano. 
Especializada no segmento multifamily, a empresa adquire e administra 
conjuntos residenciais em que as unidades são oferecidas para aluguel, 
criando fundos de investimentos que bancam as aquisições. Os aluguéis 
geram rendimentos periódicos para os cotistas. Após quatro ou cinco 
anos, a propriedade é vendida e os investidores têm nova remuneração. 
Em 12 anos de atuação, a empresa movimentou mais de US$ 1 bilhão em 
ativos. Saiba mais em: (www.contiorg.com) e (https://carlosvaz.com/).

O ano da resiliência 
para o empresariado 

brasileiro
O ano de 2021 será 
o ano da resiliência 
para o empresariado 
brasileiro

Para quem não sabe o que 
significa este termo, re-
siliência é a capacidade 

do indivíduo lidar com proble-
mas, adaptar-se a mudanças, 
superar obstáculos ou resistir à 
pressão de situações adversas 
— choque, estresse, algum tipo 
de evento traumático, entre 
outros. Na minha opinião, 2021 
será tão ruim quanto foi 2020. 
Primeiro, vale lembrar que en-
quanto não houver vacinação 
em massa, não haverá retoma-
da das atividades normais das 
indústrias. 

A falta de matéria prima, 
de produto acabado, eleva os 
preços dia a dia, pois a lei da 
oferta e da procura não se pode 
revogar. A construção civil, por 
exemplo, sofre com a inflação 
de insumos como cimento, aço, 
pedras, acabamento, tintas, 
entre outros, estando ainda em 
falta no mercado. Sem contar a 
mão de obra que está exposta 
à contaminação e que, quando 
contaminados, no mínimo se 
afastam por 15 dias.

Outros setores também vêm 
enfrentando aumentos gene-
ralizados como as indústrias 
de plásticos, higiene pessoal, 
alimentação. Além da péssima 
notícia envolvendo o encerra-
mento das fábricas da Ford, 
com mais de 5.000 desempre-
gados diretos, sem contar os 
indiretos. Em sã consciência, 
não há como mensurar o que 
as empresas vão enfrentar 
este ano.

O número de falências, infe-
lizmente, deve manter-se em 
alta, com aumento de 87% em 
2020. O pequeno empresário 
não consegue manter as portas 
abertas, seja pela indefinição 
de políticas de reabertura do 
comércio, indústria e serviços, 
além de outros fatores, como 
afastamento de empregados 
pela Covid-19, cancelamento 
de programações de compras 
de seus clientes, pagamento de 
ágio de matérias primas como 
o aço, são alguns exemplos.

Tudo isto leva o empresário a 
cada dia estar mais vulnerável 
financeiramente, crescendo 
assim a inadimplência e por 
sua vez, pagando com atraso a 
folha de pagamento e, conse-

quentemente, os empregados 
não possuem recursos para 
honrar suas dívidas, ou seja, 
é um enfileirado de dominó 
aguardando o primeiro empur-
rar a pedra inicial e as demais 
virão caindo uma a uma.

Para quem conseguiu so-
breviver ao devastador ano 
de 2020, 2021 vai exigir ainda 
mais a busca do equilíbrio 
financeiro, pois muitos empre-
endedores precisam se rein-
ventar e criar novas demandas 
para seus produtos. A onda de 
vendas de equipamentos para 
home office tem tendência de 
decrescimento, pois todos já 
se abasteceram com os equi-
pamentos. O setor de restau-
rantes sofrerá ainda mais este 
ano com o aumento de casos e 
mortes pelo novo Coronavírus, 
havendo um maior incentivo 
para o trabalho em casa.

Conheço vários escritórios 
de advocacia que estão em 
home office desde março de 
2020, ou seja, há 11 meses. Esta 
nova modalidade de trabalho 
veio para ficar, tanto que várias 
empresas têm planos de redu-
zir os escritórios e, deixando 
trabalhadores que não são 
essenciais presencialmente, 
em regime de trabalho em casa.

A reorganização ou reinven-
ção deve iniciar com redução 
de custos, redefinição do 
mercado alvo, produtos com 
preços acessíveis à população 
consumidora, entre outras 
medidas que cada ramo em 
particular requer.

Medidas de redução de 
custos são necessárias dia a 
dia, em especial para este ano 
que está incerto se teremos 
ou não vacina para todos. A 
recuperação econômica só 
deve vir a partir do último 
trimestre deste ano, quando, 
em princípio, grande parte da 
população deva estar vacinada 
e protegida.

A vacinação é a grande apos-
ta do mundo, que está sofrendo 
com esta pandemia. De modo 
que as várias vacinas que 
foram criadas e já começam a 
ser produzidas e distribuídas, 
são a grande saída para todos.

(*) - Formado em economia e 
em direito, é palestrante, autor 
de artigos, sócio do escritório 

Akiyama Advogados Associados 
e atua com ênfase no direito 

empresarial e direito de família (www.
akiyamaadvogadosemsaopaulo.

com.br).

Paulo Akiyama (*)

Recua o Índice 
de Confiança 
da Indústria

O Índice de Confiança da 
Indústria recuou 3,1 pon-
tos na prévia de fevereiro 
deste ano, na comparação 
com o resultado consoli-
dado de janeiro. Segundo 
a Fundação Getulio Var-
gas (FGV) informou hoje 
(22), no Rio de Janeiro, o 
indicador chegou a 108,2 
pontos, em uma escala de 
zero a 200 pontos.

De dezembro para janeiro, 
o índice já havia recuado 
3,6 pontos, de acordo com 
a FGV. O Índice de Situação 
Atual, que mede a confiança 
do empresário da indústria 
no presente, caiu 0,9 ponto 
e atingiu 115,4 pontos na 
prévia de fevereiro.

Já o Índice de Expectati-
vas, que mede a confiança 
do empresariado no futuro, 
diminuiu 5,3 pontos no perí-
odo e chegou a 101 pontos. A 
prévia do Nível de Utilização 
da Capacidade Instalada 
(Nuci) do setor caiu 0,8 pon-
to percentual, para 79,1%, 
menor nível desde setembro 
de 2020 (78,2%) (ABr).

Para o próximo ano, a expectativa 
para o PIB é de crescimento de 2,50%. 

Para o próximo ano, a 
expectativa para o PIB 
é de crescimento de 

2,50%, a mesma previsão há 
148 semanas consecutivas. 
Em 2023 e 2024, o mercado 
financeiro também continua 
projetando expansão do PIB 
em 2,50%.

No caso da taxa básica de 
juros, a Selic, as instituições 
financeiras consultadas pelo 
BC aumentaram a projeção 
para este ano de 3,75% para 
4% ao ano. Atualmente, a 
Selic está estabelecida em 
2% ao ano pelo Copom. Para 
o fim de 2022, a estimativa do 
mercado é que a taxa básica 
fique em 5% ao ano. E para 
o fim de 2023 e 2024, a pre-
visão é 6% ao ano. Quando 
o Copom aumenta a taxa 
básica de juros, a finalidade 
é conter a demanda aqueci-
da, e isso causa reflexos nos 

Prazo de entrega e regras serão anunciados 
nos próximos dias.

A partir de março, o contribuinte terá de 
cumprir a obrigação anual de prestar contas ao 
Leão. O prazo da entrega anual da Declaração 
do IRPF 2021 ainda não foi anunciado. Caso 
seja mantido o padrão dos últimos anos, o do-
cumento deverá ser enviado entre 1º de março 
e 30 de abril. Também não foram anunciadas 
as regras para a declaração. No entanto, sem 
perspectiva de correção da tabela, a entrega 
será obrigatória para quem recebeu acima de R$ 
28.559,70 em rendimentos tributáveis em 2020. 

Também deverá entregar a declaração quem 
tenha recebido rendimentos isentos acima de 
R$ 40 mil em 2020, quem tenha obtido ganho 
de capital na venda de bens ou realizou ope-
rações de qualquer tipo na Bolsa de Valores, 
quem tenha patrimônio acima de R$ 300 mil 
até 31 de dezembro do ano passado e quem 
optou pela isenção de imposto de venda de um 
imóvel residencial para a compra de um outro 
imóvel em até 180 dias.

Mesmo que as regras ainda não estejam 
definidas, o contribuinte pode adiantar o tra-
balho e juntar os comprovantes para acelerar 
o preenchimento e a entrega da declaração. 
Primeiramente, deve reunir todos os papéis 
que declarem os rendimentos tributáveis, 
independentemente de ter ou não havido 
retenção na fonte pagadora ao longo de 2020. 
Entre os documentos, estão os comprovantes 
de salários, de prestações de serviços, de 
aposentadorias. 

Os empregadores são obrigados a entregar 
os comprovantes aos trabalhadores até o fim 
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Mercado diminui projeção para 
crescimento da economia em 2021
A previsão do mercado financeiro para o crescimento da economia brasileira este ano caiu de 3,43% 
para 3,29%. A estimativa está no boletim Focus de ontem (22), na pesquisa divulgada pelo Banco 
Central (BC), com a projeção para os principais indicadores econômicos

inflação. Para 2021, a expec-
tativa do mercado financeiro 
para o IPCA, inflação oficial 
do país, subiu de 3,62% para 
3,82%.

Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 3,49%. Tanto 
para 2023 como para 2024 
as previsões são de 3,25%. O 
cálculo para 2021 está abaixo 
da meta de inflação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 
3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é 2,25% e o 
superior, 5,25%. No caso do 
dólar, a expectativa é que 
cotação ao fim deste ano 
seja de R$ 5,05. Para o fim 
de 2022, a previsão é que a 
moeda americana fique em 
R$ 5 (ABr).

preços porque os juros mais 
altos encarecem o crédito e 
estimulam a poupança. 

Entretanto, os bancos 
consideram outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumidores, 
como risco de inadimplên-
cia, lucro e despesas admi-
nistrativas.

Quando o Copom reduz a 
Selic, a tendência é que o 
crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção 
e ao consumo, reduzindo o 
controle da inflação e esti-
mulando a atividade econô-
mica. A Selic é o principal 
instrumento utilizado pelo 
BC para alcançar a meta de 

Contribuinte já pode juntar 
documentos para declarar IRPF

deste mês. Cabe também incluir os rendimentos 
recebidos de pessoas físicas, como aluguéis, 
pensões e outros. Para declarar dependentes 
e garantir deduções, é preciso reunir infor-
mações sobre os rendimentos tributáveis dos 
demais membros da família. Para organizar os 
documentos que gerem outras deduções, como 
despesas médicas e educação, o contribuinte 
deve juntar os recibos, notas fiscais e compro-
vantes de gastos nessas duas áreas. 

As informações bancárias e as aplicações 
financeiras com saldo a partir de R$ 140 devem 
ser informadas na declaração. A Receita cruza 
os dados informados pelas fontes pagadoras 
com os números enviados pelos contribuintes. 
Esse procedimento tem como objetivo verificar 
a correspondência de valores e evitar fraudes. 
No caso de erros apurados pela malha fina, a 
Receita pode sujeitar o contribuinte a multa e 
juros (ABr).



Contra-ataque 
ao megavazamento 

de dados

Estamos na época dos 
“novos normais”

Após a pandemia, 
temos consciência 
que a nossa nova vida 

implica na responsabilida-
de de usarmos máscaras, 
adotarmos distância social 
e, para os que tem fé ou a 
redescobriram, rezar pela 
eficácia das vacinas. O 
megavazamento de dados 
pessoais noticiado por toda 
a mídia igualmente implica 
em um “novo normal”. 

Nossos dados mais ín-
timos podem estar, neste 
momento, sendo utilizados 
para todo o tipo de fraude. 
Desvios de FGTS, transfe-
rências de bens móveis ou 
imóveis, abertura de contas 
em banco, constituição de 
empresas ou transferências 
de titularidades, enfim, o 
inferno é o limite. Como 
saber se a pessoa que se 
identifica perante nós ou 
terceiros é mesmo aquela, 
e não um falsário? 

Da mesma maneira que 
tecnologias antigas, como 
máscaras, álcool gel, água e 
sabão foram determinantes 
para reduzir os danos da 
Covid19, há uma tecnologia 
ancestral, secular, que pode 
e deve ser usada para a 
proteção das pessoas contra 
falsários com acesso a todos 
os nossos dados pessoais. Os 
cartórios. Sim, os cartórios. 
Não é de todo tranquilo 
assim asseverar, pois, seu 
sentido, muitas vezes, gera 
o significado de burocracia 
ou retrocesso. 

Contudo, aqui, agora, não 
vejo outra saída, senão, ob-
termos segurança jurídica 
através dos notários e sua 
chancela de comprovação 
através do reconhecimento 
de firma dos subscritores 
dos documentos, naquilo 
que Fernando Pessoa, po-
eticamente, chamaria de 
“selo régio da sinceridade”, 
como forma de trazer verda-
de ao que se consigna. 

O reconhecimento de 
firma, então, seria uma 
medida simples, barata e 
necessária que preveniria 
o risco de ser lesado por 
um falsário - ou no mínimo 
dificultaria o possível ato. 
Recomendo, como a más-
cara, sua utilização sempre 
que necessário. Nunca foi 
tão importante provar que 
“eu sou eu mesmo”. Porque, 
amigos, nossos dados estão 
na integralidade à disposi-
ção de falsários. 

Aliás, neste momento, a 
preocupação que me aflige 
não está em quem vazou, 
porque isto caberá à polícia 
e às autoridades constituí-
das apurarem (ou deveriam 
apurar). Neste momento, 
me interessa proteger-me 
dos bandidos que estão com 
todos nossos dados e podem 
tomar as mais variadas 
medidas, nos mais diversos 
cenários. O custo do anti-
pático reconhecimento de 
firma sempre terá sido ínfi-
mo perto do desassossego e 
sofrimento que podem ser 
causados por fraudes em 
escala descomunal. 

Sou um defensor ferrenho 
da livre iniciativa, da livre 
concorrência, da desburo-
cratização e da melhor Lei 
lançada nos últimos 50 anos 
neste país, a Lei de Liber-
dade Econômica; contudo, 
diante do “vazamento do 
fim do mundo”, o reconhe-
cimento de firma em docu-
mentos originais passa a ser 
o “novo normal jurídico” se 
quisermos, de uma maneira 
objetiva e efetiva proteger 
toda a população brasileira, 
lesada e desamparada. 

Alguns exemplos de que 
essa proteção poderia ser 
adotada imediatamente 
são: (i) constituição falsa 
de empresas perante as 
Juntas Comerciais, Cartó-
rios de Pessoas Jurídicas e 
suas respectivas alterações, 
(ii) abertura fraudulenta 
de contas correntes em 
bancos, (iii) transferências 
fraudulentas de imóveis em 
Cartórios de Registro de 
Imóveis e (iv) apresentação 
de documentos falsos nos 
Cartórios de Registro de 
Títulos e Documentos. 

Todos os órgãos públicos 
e empresas privadas devem 
alterar seus entendimentos 
atuais e passar a exigir o re-
conhecimento de firma em 
documentos originais em 
todos os documentos que 
possam vir a causar danos 
em razão de possível falsi-
dade, pelo menos enquanto 
não for equacionado o pro-
blema relativo ao vazamento 
de dados. 

Estamos, juridicamente, 
em um “novo normal”. E é 
preciso usarmos máscaras 
no rosto e reconhecimento 
de firma nos documentos. 

(*) - É professor de Direito Político, 
Econômico e Comercial da 

Universidade Mackenzie e da PUC/
SP. Doutor em Direito, ex-presidente 

da Junta Comercial do Estado de São 
Paulo e Ex-Secretário Nacional do 

Consumidor - Senacon. 

Armando Luiz Rovai (*)
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A baixa rentabilidade é o que torna este tipo de investimento ruim em um 
país onde a desvalorização da moeda é constante.

Apesar da poupança ser o instru-
mento de investimento mais po-
pular do Brasil, quem se informa 
o mínimo possível sobre finanças 
consegue entender que essa pre-
ferência não tem nada a ver com 
o seu resultado, visto que ano 
após ano, o retorno da aplicação 
em poupança tem ficado abaixo 
da inflação. Isso significa que o 
seu dinheiro está “perdendo valor 
de compra”, já que o preço para 
consumir os principais produtos 
básicos da economia cresceu mais 
do que o capital aplicado neste 
investimento.

Para Sílvio Azevedo (*), este 
quadro é péssimo. “Atualmente 
o Brasil tem muitas opções de 
investimentos tão seguras quanto 
a poupança e que oferecem um re-
torno muito maior. Infelizmente, 
a falta de informação sobre essas 
aplicações ainda deixa as pessoas 
persistirem nesse erro. Apenas 5% 
dos ricos mantêm o seu dinheiro 
na Poupança, enquanto 70% da 
população pobre deixa o seu 
recurso praticamente parado lá”.

Profissionais TI, Big Data, Cientista de Dados e Desig-
ner de Inovação são apontadas como as profissões mais 
promissoras para os próximos anos, principalmente com 
a integração entre real e virtual, em virtude de tecnolo-
gias como o 5G. “Com o início dessa operação no país, 
haverá um impacto extremamente relevante na mão de 
obra, uma vez que as novas tecnologias exigem mão de 
obra qualificada e a escassez delas, será o grande desafio 
a ser enfrentado em 2021” - resume Jerry Soares, CEO 
da MPJ Solutions.

Embora muitos profissionais acreditem que as máqui-
nas irão substituir o ser humano, é preciso entender 
que embora o trabalho manual possa ser substituído, 
as estratégias e a gestão da tecnologia não, por isso, se 
adaptar e aprimorar habilidades será cada vez mais, um 
diferencial valioso no mercado de trabalho. É preciso 
entender a dinâmica da IoT, do 5G, saber trabalhar 
com uma internet cada vez mais dinâmica, intuitiva e 
interligada. 

“Não é possível mais separar físico de virtual, as ações 
se interligam o tempo todo: teletrabalho, telemedicina, 
eventos híbridos, omnichannel” – aponta o executivo.

Ainda sobre o mercado de trabalho, Jerry Soares CEO de 
uma empresa destinada a selecionar e alocar profissionais 
de tecnologia, destaca como ponto importante para 2021, 
a mudança no modelo de recrutamento e seleção.

“Como uma empresa de Outsorcing e Hunting, somos 
responsáveis por diagnosticamos o perfil ideal para as 
empresas, selecionar, treinar e manter os profissionais 
em constante aprimoramento. Diante disso, posso afirmar 

O profissional de 2021 precisa ser  multidisciplinar, 
trabalhando bem os aspectos comportamentais, conseguindo se 

adequar a qualquer situação.

O que muda no mercado de trabalho 
de TI neste ano

que o uso da inteligência artificial tem nos auxiliado muito 
nesse processo, principalmente no que diz respeito à uti-
lização de tempo, recurso e identificação de competências 
subjetivas” – reforça.

Todas as novas tecnologias vieram para ficar. Estar por 
dentro dessas tendências e chegar preparado para 2021 
irá fazer toda diferença para o futuro do mercado, mas,  
Soares destaca que, mais do que competências técnicas, 
o profissional de 2021 precisa ser  multidisciplinar, traba-
lhando bem os aspectos comportamentais, conseguindo 
se adequar a qualquer ambiente e situação. - Fonte e mais 
informações: (www.mpjsolutions.com).
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Dinheiro na poupança é coisa do passado
Certamente, a baixa rentabili-

dade é o que torna esse tipo de 
investimento muito ruim em um 
país onde a desvalorização da mo-
eda é constante. “Opções como o 
Tesouro Direto, que é a compra 
facilitada de títulos públicos, 
podem oferecer rentabilidade 
superior à poupança com a mes-
ma segurança e liquidez compa-
tível.. Ainda nessa linha, apenas 
ao comparar com o Tesouro, a 
poupança rende cerca de 6% ao 
ano, enquanto já existem títulos 
com praticamente o dobro de 
rentabilidade. Uma pessoa física 
pode comprar títulos a partir de 
valores baixos, como R$ 200,00”, 
citou o especialista.

Para sair de vez da poupança, o 
investidor precisa antes de tudo 
entender sobre a necessidade 
de diversificar. Para Sílvio, vale 
a pena variar as aplicações com 
ativos de maior potencial de 
retorno e também perfis mais 
moderados, isso distribui e reduz 
os riscos em mais de um tipo de 
investimento. “Não precisa saber 
tudo sobre o universo financeiro 

bons dividendos, que são uma 
parcela do lucro apurado e dis-
tribuído aos acionistas. Se esco-
lhidas de forma correta, tendem 
a render mais que a poupança. 
O investidor neste caso deve 
pesquisar mais sobre o histórico 
da empresa antes de começar. É 
um investimento que demanda 
um pouco de atenção e cautela”, 
observa. Ele acrescenta que a 
recompra de ações através do 
pagamento de dividendos é uma 
das estratégias mais rentáveis 
para o investidor de longo prazo, 
que pode ainda ganhar com a 
valorização desta empresa. 

“Na dúvida procure sempre um 
educador financeiro para orientá
-lo sobre as melhores formas de 
investimento. Você pode buscar 
uma consultora inicial para con-
seguir caminhar sozinho logo 
depois e aumentar cada vez mais 
os seus recursos”, sugeriu Silvio.

(*) - Administrador de empresas, com 
experiência no setor bancário e consultoria, 

especialista em educação financeira, 
é membro do Million Dollar Round Table, 
diretor e fundador da AZV Investimentos 

(azvinvestimentos.com.br). 
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para começar a aplicar. A diver-
sificação é importante na gestão 
de qualquer carteira individual. 
Começar aos poucos é um bom 
passo”. 

Além disso, o FGC (Fundo 
Garantidor de Crédito), garante 
segurança ao seu dinheiro. Atu-
almente, este fundo assegura o 
investidor em até R $250 mil, para 

casos de quebra do banco em que 
ele tenha dinheiro aplicado em 
determinados ativos. Azevedo 
ainda alerta que o investidor que 
abrir os olhos para a diversifica-
ção pode ainda ir para outros 
caminhos ainda melhores e até 
mais rentáveis, como as ações 
que pagam dividendos.

“Algumas boas empresas pagam 

O resultado é bem acima 
dos números alcança-
dos no ano passado, 

quando foram investidos R$ 
400 milhões em ações de 
marketing nesse canal. 

O relatório também indica 
que, se as expectativas forem 
atingidas, o montante investi-
do representará mais de 10% 
dos gastos com marketing 
digital das empresas, e ainda 
que cerca de 60% das vendas 
no varejo serão influenciadas 
de alguma maneira pelos 
marketplaces digitais. Como 
a demanda aquecida por es-
tratégias de publicidade nos 
marketplaces já vem sendo 
notada desde o ano passado, 
a Enext conseguiu traçar 
estratégias que levaram seus 
clientes a crescer mais 350% 
acima do mercado, que apre-
sentou crescimento de 122% 
em 2020.

“Sabemos que esse aumento 
vem de acordo com o interesse 
das marcas em anunciar pro-
dutos na plataforma. Apenas 
em 2020 desenvolvemos diver-
sas campanhas, entre elas para 
a Colgate, Bauducco, BMW, 
Jequiti, Stanley Black & De-
cker, entre outras”, comenta 
Gabriel Lima, CEO da Enext. 
Essa é uma tendência que as 
marcas precisam adotar daqui 

O resultado é bem acima dos números alcançados no ano passado.

Publicidade em marketplaces 
deve crescer 550% até 2023

A Enext, empresa do grupo WPP focada em soluções para negócios digitais, realizou um estudo 
que revela uma previsão de crescimento de 550% no investimento de publicidade nos marketplaces 
brasileiros até 2023, alcançando uma receita total de R$ 2,6 bilhões

desenvolvimento do Centro foi 
realizada na Amazon Center of 
Excellence (ACE) da WPP, em 
Seattle, sede da Amazon nos 
Estados Unidos. 

“Nossa proposta é ajudar 
as marcas a entender como 
ganhar mais relevância nos 
marketplaces e operacionali-
zar as suas vendas”, comenta 
Lima. Toda a estratégia da 
Enext é baseada na publici-
dade do produto, consultoria 
para o lançamento da loja que 
envolve a parte de integrações, 
definição do mix de produtos 
e precificação, seguido pela 
definição do conteúdo, com a 
indicação de fotos, categoriza-
ção e descrição de produtos. 

Já a etapa de visibilidade 
abrange toda a estratégia de 
publicidade - com a definição 
do plano de mídia envolvendo 
tanto a frente de awareness 
como de performance. Por 
fim, há o acompanhamento e 
análise dos resultados de cada 
etapa. “Existe muito espaço 
para as marcas aumentarem 
sua visibilidade nos marketpla-
ces. Aquelas que investirem de 
imediato têm mais chances de 
aproveitar esse crescimento 
e se promover com a nova 
solução de branding” finaliza. 
- Fonte e outras informações: 
(www.enext.com.br).

para frente como estratégia 
de vendas. Grandes exemplos 
são a Amazon Ads que já é a 
terceira maior mídia digital 
dos USA, com participação de 
9% do investimento total em 
marketing digital no último 
ano, e o Alibaba que é a maior 
mídia digital da China, ambos 
marketplaces.

O e-commerce já tinha 
a função de conversão em 
vendas. Os marketplaces, 
por outro lado, oferecem 
uma visibilidade maior dos 
produtos, uma vez que os 
consumidores não utilizam 
mais os tradicionais sites de 
buscas, preferindo procurar 
diretamente nas plataformas 
o que precisam. Isso aconte-
ce porque os marketplaces 
possuem uma grande base 

de consumo, o que resulta 
numa assertividade maior na 
segmentação das campanhas, 
atendendo ao interesse real de 
compra. “Essa prática tende 
a impulsionar ainda mais as 
vendas. É bom tanto para os 
sellers, que buscam visibili-
dade para os seus produtos, 
quanto para para o próprio 
marketplace”, avalia.

Antevendo o aumento da 
demanda no setor, a Enext 
também lançou, há um ano, 
o Centro de Excelência em 
Marketplace (CEM), tornan-
do-se a primeira empresa do 
grupo WPP no Brasil, maior 
conglomerado mundial de 
marketing e publicidade, 
com um conhecimento espe-
cializado em marketplaces. 
A capacitação técnica para o 
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Desindustrialização 
e atraso

Para dar impulso ao 
desenvolvimento, no 
passado o governo 
militar tomou 
empréstimos externos

O petróleo subiu e nos 
anos 1980 os juros 
foram a mais de 20% 

aa. O dólar custava caro. O 
Brasil produzia e exportava, 
pois o dólar era favorável, 
e o governo comprava dó-
lares para pagar a dívida e 
emitia dinheiro para isso. 
A mercadoria ia embora; o 
dólar também, restando o 
dinheiro brasileiro que se 
multiplicava e, com isso, 
veio a superinflação. 

Houve o confisco bancá-
rio, a abertura e por fim 
o congelamento do preço 
do dólar, sustentado com 
juros altos. Os importados 
ficaram baratos, as impor-
tações fecharam fábricas e 
reduziram empregos. A dí-
vida aumentou e caímos no 
atraso tecnológico e geral. 
É bom que o agronegócio 
tenha avançado, produzin-
do alimentos, mas não de-
vemos nos conformar com 
possível retorno à condição 
de colônia exportadora de 
produtos in natura. Como 
sair dessa situação e não 
ficar para trás na tecnologia? 

O câmbio tem exercido 
forte impacto na produção 
e exportação; em países 
como Japão, Índia e China, 
o câmbio desvalorizado em 
relação ao dólar lhes assegu-
rou vantagem competitiva 
para exportação, pagando 
os custos internos com a 
própria moeda e recebendo 
as exportações em dólares. 
Dessa forma conseguiram 
acumular reservas e desen-
volver a tecnologia, o oposto 
do que ocorreu no Brasil. 
Nos últimos cinquenta anos, 
o dinheiro se consolidou 
como a mola propulsora, 
mas a maturidade dos seres 
humanos ficou estagnada, e 
toda a economia entrou em 
desequilíbrio. 

Agora a circulação do 
dinheiro ficou travada ge-
rando abalos. Os governan-
tes eleitos periodicamente 
sofrem a interferência do 
legislativo, judiciário e da 
máquina permanente. Os 
Bancos Centrais não podem 
ficar reféns da politicagem, 
mas também deveriam 
ajudar na recuperação da 
economia, contribuindo 
para que se produza mais, 
sempre visando a melhora 
das condições gerais de 
vida, algo tão importante 
como cuidar da moeda.

Cada país com sua moe-
da, mas o dólar se tornou 
o padrão. A administração 
da produção e circulação 
do dinheiro requer um 
princípio de equilíbrio para 
assegurar boas condições 
de vida, mas as manobras 
econômico-financeiras para 
sugar o dinheiro se torna-

ram dominantes na produ-
ção, distribuição e finanças, 
acarretando superconcen-
tração da riqueza. 

Qual é o significado da 
empresa Tesla ter aplicado 
1,5 bilhão de dólares em 
bitcoin?  Ampliam-se os 
negócios financeiros, mas a 
produção industrial cresce 
pouco. Até onde vai a cria-
ção de dinheiro e juros zero? 
A desinflação, promovida 
pela máquina de produção 
asiática, requer análise 
ampla das consequências. 
Os preços baixam, mas a 
produção se concentra, 
enquanto em outras regiões 
diminuem os empregos. 

Com a globalização, as em-
presas passaram a buscar 
regiões mais convenientes 
do ponto de vista dos custos 
da mão de obra e outros. 
Recentemente, a Ford co-
municou que deixaria de 
produzir veículos no Brasil. 
Essa é uma questão que 
deveria ser tratada com 
equilíbrio e bom senso entre 
empresas, empregados e 
governos, mas com as crises, 
o que estamos assistindo é 
uma forte tendência para a 
precarização geral.  

A Covid sanitária revelou 
a Covid econômica e ambas 
refletem a Covid espiritual 
anterior a elas, mas ainda 
não reconhecida plenamen-
te pela humanidade. As no-
vas gerações sabem que lhes 
falta preparo para a vida, 
porque foram induzidas ao 
comodismo, o que lhes au-
menta o desencanto com a 
vida barrando a esperança 
e a força de vontade para 
alcançar melhoras gerais, 
pois de todos os lados só 
veem miséria e decadência, 
e raramente lhes é dado ver 
propósitos enobrecedores.

A displicência da classe 
política para melhorar o 
futuro, a falta de bom pre-
paro das novas gerações e a 
cobiça por ganhos financei-
ros têm levado o mundo aos 
limites críticos. Em vez de 
ser aprimorada, a democra-
cia permaneceu estagnada 
e vem decaindo. Neste 
tempo de pandemia muitas 
pessoas estão percebendo 
a vacuidade existente em 
muitas coisas. Aumentam 
as notícias impactantes e 
falsas verdades criadas por 
mentes perturbadas. 

Está faltando um volun-
tariado geral para fortale-
cermos o humano na nossa 
civilização. É indispensável, 
para isso, a participação dos 
cientistas, artistas e jornalis-
tas para examinar o mundo 
que estamos forjando para 
o futuro. Sem defendermos 
os valores que contribuem 
para o aprimoramento, a 
melhora será inviável.

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

Hotel Transamerica Berrini, e realiza 
palestras sobre temas ligados à 

qualidade de vida. Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) 

e (www.library.com.br). 
E-mail: bicdutra@library.com.br.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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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 plano estratégico é manter os investimentos em tecnologias 
para o mercado brasileiro de energia solar.

A Win Energias Reno-
váveis, distribuidora 
de equipamentos fo-

tovoltaicos pertencente ao 
Grupo All Nations, aposta 
no crescimento dos negócios 
de energia solar no Brasil 
e acaba de ampliar as par-
cerias estratégicas com fa-
bricantes internacionais de 
equipamentos fotovoltaicos, 
aumentando assim o portfó-
lio da companhia na oferta de 
modernas tecnologias para 
instalações em telhados e 
pequenos terrenos.

A principal novidade são 
os inversores da israelense 
SolarEdge e os micro-inver-
sores da chinesa Hoymiles. 
A distribuidora de equipa-
mentos também conta em 
seu portfólio com painéis 
fotovoltaicos da Canadian 
Solar (canadense) e da JA 
Solar (chinesa), além das 
parcerias com as principais 
fabricantes nacionais, como 

Crescimento da energia solar no País 
com novas tecnologias internacionais
A principal novidade são os inversores da israelense SolarEdge e os micro-inversores da chinesa Hoymiles.
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para a retomada da econo-
mia nacional”, acrescenta    

A empresa conta com uma 
equipe comercial com alto 
conhecimento técnico dos 
equipamentos, justamente 
para prestar atendimento 
aos respectivos clientes. “Te-
mos engenheiros e técnicos 
destinados a dar suporte 
imediato aos integradores 
e instaladores para confi-
gurações, testes e parame-
trização, além de todos os 
fornecedores possuírem 
suporte técnico no Brasil e 
estoque para reposição de 
peças”, comenta Camila.

“Por sermos uma distribui-
dora bastante consolidada 
no Brasil nas áreas de tecno-
logia, um de nossos grandes 
diferenciais é a capilaridade 
e a agilidade de um player 
renomado no mercado, com 
suportes técnico e comer-
cial”, conclui.

a Solar Group para as estru-
turas de fixação em telhados. 

“Essas parcerias viabilizam 
a oferta no país dos melhores 
equipamentos e tecnologias 
fotovoltaicas disponíveis 
no mercado global”, afirma 
Camila Nascimento, diretora 
da Win Energias Renováveis. 

“Mesmo no momento de 
crise econômica causada 
pela pandemia, bem como de 
alta do dólar e de escassez de 
matéria-prima, nosso plano 
estratégico é manter os in-
vestimentos em tecnologias 
para o mercado brasileiro de 
energia solar, que continua 

Passivo e patrimônio líquidoPassivo e patrimônio líquidoPassivo e patrimônio líquidoPassivo e patrimônio líquidoPassivo e patrimônio líquido NotaNotaNotaNotaNota 20192019201920192019 20182018201820182018
CirculanteCirculanteCirculanteCirculanteCirculante 99.88899.88899.88899.88899.888 91.83191.83191.83191.83191.831
Fornecedores 11 46.969 36.611
Empréstimos, financiamentos e encargos 12 38.762 38.772
Obrigações trabalhistas e tributárias 13 5.763 5.312
Salários a pagar 2.522 2.916
Dividendos propostos a pagar 15 2.040 4.080
Outras contas a pagar 3.832 4.140
Não circulanteNão circulanteNão circulanteNão circulanteNão circulante 31.98331.98331.98331.98331.983 25.37725.37725.37725.37725.377
Outras contas a pagar 50 271
Empréstimos e financiamentos 12 21.915 14.081
Obrigações trabalhistas e tributárias 13 8.850 10.043
Provisão para contingências 14 1.168 982
Patrimônio líquidoPatrimônio líquidoPatrimônio líquidoPatrimônio líquidoPatrimônio líquido 15 31.84331.84331.84331.84331.843 33.78833.78833.78833.78833.788
Capital social 15.000 15.000
Ajuste de avaliação patrimonial 14.846 16.006
Reservas de lucros 1.997 2.782
Total do passivo e do patrimônio líquidoTotal do passivo e do patrimônio líquidoTotal do passivo e do patrimônio líquidoTotal do passivo e do patrimônio líquidoTotal do passivo e do patrimônio líquido 163.714163.714163.714163.714163.714 150.996150.996150.996150.996150.996

LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A.
CNPJ nº 61.297.784/0001-56

Balanços patrimoniais - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais)

Salomão SchwartzmanSalomão SchwartzmanSalomão SchwartzmanSalomão SchwartzmanSalomão Schwartzman - Presidente    -    Humberto Tavares ThomazHumberto Tavares ThomazHumberto Tavares ThomazHumberto Tavares ThomazHumberto Tavares Thomaz - Contador - CRC: AM-011127/O-5  T SP

As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes - EY Ernst & Young, encontram-se à disposição na sede social da empresa.As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes - EY Ernst & Young, encontram-se à disposição na sede social da empresa.As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes - EY Ernst & Young, encontram-se à disposição na sede social da empresa.As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes - EY Ernst & Young, encontram-se à disposição na sede social da empresa.As demonstrações financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes - EY Ernst & Young, encontram-se à disposição na sede social da empresa.

AtivoAtivoAtivoAtivoAtivo NotaNotaNotaNotaNota 20192019201920192019 20182018201820182018
CirculanteCirculanteCirculanteCirculanteCirculante 80.53180.53180.53180.53180.531 63.46763.46763.46763.46763.467
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.701 1.732
Contas a receber 5 44.817 26.813
Estoques 6 21.615 22.208
Tributos e contribuições a recuperar 7 10.423 6.216
Outras contas a receber 8 1.975 6.498
Não circulanteNão circulanteNão circulanteNão circulanteNão circulante 83.18383.18383.18383.18383.183 87.52987.52987.52987.52987.529
Tributos e contribuições a recuperar 7 177 210
Outras contas a receber 8 145 145
Impostos diferidos 19(a) 2.366 3.849
Imobilizado 10 79.409 82.283
Intangível 1.086 1.042
Total do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativoTotal do ativo 163.714163.714163.714163.714163.714 150.996150.996150.996150.996150.996
Demonstrações dos resultados abrangentesDemonstrações dos resultados abrangentesDemonstrações dos resultados abrangentesDemonstrações dos resultados abrangentesDemonstrações dos resultados abrangentes 20192019201920192019 20182018201820182018
Lucro/(prejuízo) do exercícioLucro/(prejuízo) do exercícioLucro/(prejuízo) do exercícioLucro/(prejuízo) do exercícioLucro/(prejuízo) do exercício 3.2183.2183.2183.2183.218 2.1962.1962.1962.1962.196
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercícioTotal do resultado abrangente do exercícioTotal do resultado abrangente do exercícioTotal do resultado abrangente do exercícioTotal do resultado abrangente do exercício 3.2183.2183.2183.2183.218 2.1962.1962.1962.1962.196
Demonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquidoDemonstrações das mutações do patrimônio líquido Reserva de lucrosReserva de lucrosReserva de lucrosReserva de lucrosReserva de lucros Ajuste deAjuste deAjuste deAjuste deAjuste de

CapitalCapitalCapitalCapitalCapital ReservaReservaReservaReservaReserva LucrosLucrosLucrosLucrosLucros avaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliação LucrosLucrosLucrosLucrosLucros
socialsocialsocialsocialsocial legallegallegallegallegal acumuladosacumuladosacumuladosacumuladosacumulados patrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonialpatrimonial acumuladosacumuladosacumuladosacumuladosacumulados TotalTotalTotalTotalTotal

Saldos em 31 de dezembro de 2017Saldos em 31 de dezembro de 2017Saldos em 31 de dezembro de 2017Saldos em 31 de dezembro de 2017Saldos em 31 de dezembro de 2017 15.00015.00015.00015.00015.000 1.7201.7201.7201.7201.720 9.0719.0719.0719.0719.071 17.11117.11117.11117.11117.111 (0)(0)(0)(0)(0) 42.90242.90242.90242.90242.902
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - - - (1.675) 1.675 (0)(0)(0)(0)(0)
Realização dos impostos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial - - - 570 - 570570570570570
Pagamento de dividendos antecipados - - (7.800) - - (7.800)(7.800)(7.800)(7.800)(7.800)
Lucro do exercício - - - - 2.196 2.1962.1962.1962.1962.196
Destinação: Destinação: Destinação: Destinação: Destinação: Aumento de capital - - - - -----
Reserva legal - 110 - - (110) -----
Dividendos propostos - - (4.080) ----- ----- (4.080)(4.080)(4.080)(4.080)(4.080)
Constituição da reserva de lucros - - 3.761 - (3.761) -----
Saldos em 31 de dezembro de 2018Saldos em 31 de dezembro de 2018Saldos em 31 de dezembro de 2018Saldos em 31 de dezembro de 2018Saldos em 31 de dezembro de 2018 15.00015.00015.00015.00015.000 1.8301.8301.8301.8301.830 952952952952952 16.00616.00616.00616.00616.006 00000 33.78833.78833.78833.78833.788
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - - - (1.757) 1.757 -
Realização dos impostos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial - - - 597 - 597
Pagamento de dividendos antecipados - - (3.720) - - (3.720)
Lucro do exercício - - - - 3.218 3.218
Destinação: Destinação: Destinação: Destinação: Destinação: Aumento de capital - - - - -
Reserva legal - 161 - - (161) -
Dividendos propostos - - - - (2.040) (2.040)
Constituição da reserva de lucros - - 2.774 - (2.774) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019Saldos em 31 de dezembro de 2019 15.00015.00015.00015.00015.000 1.9911.9911.9911.9911.991 66666 14.84614.84614.84614.84614.846 (0)(0)(0)(0)(0) 31.84331.84331.84331.84331.843

Demonstrações dos resultadosDemonstrações dos resultadosDemonstrações dos resultadosDemonstrações dos resultadosDemonstrações dos resultados NotaNotaNotaNotaNota 20192019201920192019 20182018201820182018
Receita bruta de produtos e serviços 390.039 389.105
(-) Vendas canceladas (5.228) (3.735)
(-) Impostos (69.499) (67.666)
Receita líquida de vendasReceita líquida de vendasReceita líquida de vendasReceita líquida de vendasReceita líquida de vendas 16 315.312315.312315.312315.312315.312 317.704317.704317.704317.704317.704
(-) Custo dos produtos vendidos 17 (217.468) (215.508)
(=) Lucro bruto(=) Lucro bruto(=) Lucro bruto(=) Lucro bruto(=) Lucro bruto 97.84497.84497.84497.84497.844 102.196102.196102.196102.196102.196
(+/-) Despesas/receitas operacionais(+/-) Despesas/receitas operacionais(+/-) Despesas/receitas operacionais(+/-) Despesas/receitas operacionais(+/-) Despesas/receitas operacionais
Gerais e administrativas 17 (85.338) (78.207)
Outras receitas (despesas) operacionais 11.763 6.628
Resultado financeiro líquido 18 (19.243) (29.009)
Outras receitas/(despesas) financeiras 272 603
(=) Lucro antes do I.R. e contribuição social(=) Lucro antes do I.R. e contribuição social(=) Lucro antes do I.R. e contribuição social(=) Lucro antes do I.R. e contribuição social(=) Lucro antes do I.R. e contribuição social19 (c)5.2985.2985.2985.2985.298 2.2112.2112.2112.2112.211
(-) Imposto de renda 19 (b) - (5.059)
(-) Contribuição social 19 (b) - (1.842)
(-) IR/CS diferidos 19 (b) (2.080) 6.886
(=) Lucro líquido do exercício(=) Lucro líquido do exercício(=) Lucro líquido do exercício(=) Lucro líquido do exercício(=) Lucro líquido do exercício 3.2183.2183.2183.2183.218 2.1962.1962.1962.1962.196

Demonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixaDemonstrações dos fluxos de caixa 20192019201920192019 20182018201820182018
Fluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionaisFluxo de caixa das atividades operacionais
(=) Lucro antes do I.R. e contribuição social(=) Lucro antes do I.R. e contribuição social(=) Lucro antes do I.R. e contribuição social(=) Lucro antes do I.R. e contribuição social(=) Lucro antes do I.R. e contribuição social 5.298 2.211
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício aoAjustes para reconciliar o prejuízo do exercício aoAjustes para reconciliar o prejuízo do exercício aoAjustes para reconciliar o prejuízo do exercício aoAjustes para reconciliar o prejuízo do exercício ao

caixa proveniente atividades operacionais:caixa proveniente atividades operacionais:caixa proveniente atividades operacionais:caixa proveniente atividades operacionais:caixa proveniente atividades operacionais:
Perdas estimadas para créditos de

liquidação duvidosa - PECLD 161 (840)
Provisões contingências 186 114
Depreciação 6.600 6.587
Amortização 385 357
Apropriação de juros sobre empréstimos 3.490 2.580
Variação cambial sobre empréstimos 527 2.451

Variação cambial sobre contas a receber 615 (643)
Variação cambial sobre fornecedores 145 (125)
Baixas e transferências de outros ativos 1313131313 764
Ganho e perda com instrumentos derivativos (8.780) 18.872
(Aumento)/redução nos ativos:(Aumento)/redução nos ativos:(Aumento)/redução nos ativos:(Aumento)/redução nos ativos:(Aumento)/redução nos ativos:
Contas a receber (18.886) 17.927
Impostos a recuperar (4.174) (3.660)
Estoques 593 1.706
Demais ativos circulantes 4.505 (3.797)
Aumento/(redução) nos passivos:Aumento/(redução) nos passivos:Aumento/(redução) nos passivos:Aumento/(redução) nos passivos:Aumento/(redução) nos passivos:
Fornecedores 10.252 (3.539)
Obrigações trabalhistas e tributárias (196) (6.422)
Outras contas a pagar (529) (8.042)
Imposto de renda e contibuição social pagas (842) (5.522)
Juros pagos (137) (416)
Juros recebidos 118 143
Caixa líquido das atividaCaixa líquido das atividaCaixa líquido das atividaCaixa líquido das atividaCaixa líquido das atividades operacionaisdes operacionaisdes operacionaisdes operacionaisdes operacionais (656)(656)(656)(656)(656) 20.70620.70620.70620.70620.706
Fluxo de caixa das atividades de investimentosFluxo de caixa das atividades de investimentosFluxo de caixa das atividades de investimentosFluxo de caixa das atividades de investimentosFluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição do imobilizado (3.739) (3.851)
Aquisição intangível (423) (334)
Caixa líquido das atividades de investimentosCaixa líquido das atividades de investimentosCaixa líquido das atividades de investimentosCaixa líquido das atividades de investimentosCaixa líquido das atividades de investimentos (4.162)(4.162)(4.162)(4.162)(4.162) (4.185)(4.185)(4.185)(4.185)(4.185)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentosFluxo de caixa das atividades de financiamentosFluxo de caixa das atividades de financiamentosFluxo de caixa das atividades de financiamentosFluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos 12.587 (7.710)
Pagamento de dividendos (4.080) -
Pagamento de dividendos antecipados (3.720) (7.800)
Caixa líquido das atividades de financiamentosCaixa líquido das atividades de financiamentosCaixa líquido das atividades de financiamentosCaixa líquido das atividades de financiamentosCaixa líquido das atividades de financiamentos 4.7874.7874.7874.7874.787 (15.510)(15.510)(15.510)(15.510)(15.510)
Aumento/(redução) líquido de caixaAumento/(redução) líquido de caixaAumento/(redução) líquido de caixaAumento/(redução) líquido de caixaAumento/(redução) líquido de caixa (31)(31)(31)(31)(31) 1.0111.0111.0111.0111.011
Caixa no início do período 1.732 721
Caixa no final do período 1.701 1.732
Aumento/(redução) líquido de caixaAumento/(redução) líquido de caixaAumento/(redução) líquido de caixaAumento/(redução) líquido de caixaAumento/(redução) líquido de caixa (31)(31)(31)(31)(31) 1.0111.0111.0111.0111.011

Em pesquisa publicada pelo 
IBGE em dezembro de 2020, o 
volume de vendas do comércio 
varejista caiu 6,1% frente a 
novembro, já considerando um 
ajuste sazonal, após ter variado 
-0,1% em novembro. “A chegada 
da vacina é um sinal e gera a ex-
pectativa para o consumidor do 
retorno às compras presenciais 
com segurança. Principalmente 
no segmento de restaurantes, 
bares, entretenimento e turismo 
deverá trazer esperança ao mer-
cado”, diz a professora de MBA 
da IBE Conveniada FGV, Maria 
Luísa de Barros Correia.

O professor Victor Corazza 
Modena, também da IBE Conve-
niada FGV, complementa: “com a 
chegada da vacina, nosso cérebro 
começa a pensar que não estamos 
tão em crise assim - ainda que o 
perigo seja o mesmo.  O consumi-
dor tende a achar que o perigo já 
passou e volta a consumir alguns 
serviços e produtos que estava 
evitando, o que pode ocasionar 
um aquecimento do mercado”.

Os professores concordam que 
o crescimento do e-commerce é 
um fator positivo e que se fará 
cada vez mais presente no coti-
diano. Em projeções da consul-
toria Ebit|Nielsen, as vendas do 
e-commerce no Brasil em 2021 
devem crescer 26%, chegando 
a um faturamento de R$ 110 
bilhões. “O e-commerce é, na 
minha opinião, uma tendência. Se 
antes a maioria dos consumidores 
preferia as vendas presenciais e 
agora muitos consumidores ade-
riram ao e-commerce, quando 
tudo voltar à normalidade - isto 
é, quando todos estivermos imu-
nes - a tendência é que exista um 
equilíbrio no mercado entre essas 
forças”, avalia Victor.

“O varejo online ganhou seu 
lugar definitivamente após a 
pandemia. Como se esperava, 
as empresas que já possuíam 

A chegada da vacina gera a expectativa para o consumidor do 
retorno às compras presenciais com segurança.

Vídeo 
adaptável sob 
demanda é 
tendência no 
audiovisual 

Cada vez mais o consu-
midor do online deseja re-
ceber tratamento feito sob 
medida tendo em vista seu 
perfil e suas necessidades. 
Nesse sentido, uma das 
mais citadas tendências é 
a personalização de vídeos 
em forma de anúncios. A 
escolha das empresas de 
investirem em conteúdo 
específico para cada cliente 
é uma maneira assertiva 
de garantir a venda de seu 
produto e possivelmente a 
fidelização deste consumi-
dor online. 

Pensando na demanda de 
experiências personaliza-
das por parte das empresas 
e de seus clientes, a thanks 
for sharing, startup de pro-
dução audiovisual voltada 
para o mercado corporativo, 
investe em produto que 
garante Personalização 
Automatizada de Criativos, 
ou seja, vídeos em escala 
personalizados de forma 
automatizada. 

A solução atende es-
tratégias de empresas de 
diversos portes e setores a 
ser utilizada em situações 
variadas: desde uma ação 
com colaboradores até cam-
panhas voltadas para datas 
comemorativas. A partir de 
um vídeo original, a startup 
realiza personalização ilimi-
tada, uma vez que a mesma 
é automatizada, o cliente 
pode escolher personali-
zar quantos vídeos forem 
necessários. 

"Pela solução ser ágil, a 
entrega de 20 ou 1.000 ví-
deos acontece em um prazo 
máximo de sete dias úteis", 
comenta Simone Cyrineu, 
CEO e fundadora da thanks 
for sharing. Os vídeos-pro-
dutos da empresa possuem 
preços previsíveis, além de 
todos os preços e informa-
ções dos vídeos presentes 
no site e possibilidade de 
consultar especialista para 
análise de necessidade de 
produto. 

Assim, as empresas en-
tendem qual a melhor 
forma de transmitir sua 
mensagem de acordo com 
sua demanda. Dentre os 
clientes da startup do ano 
de 2021 estão nomes como 
XP Inc, Tupperware, Porto 
Seguro, Distrito, Squid, 
Auto Arremate, BRQ e 
Zurich. Fonte e outras in-
formações: (www.thanks-
forsharing.com.br). 

O que muda na expectativa 
do consumidor com a vacina

um sistema de venda a distância 
de qualidade, saíram na frente 
na disputa por este segmento. 
O qual não deixará de crescer 
pelos levantamentos feitos junto 
aos consumidores, entretanto, 
a venda presencial terá o seu 
público, principalmente, nos 
períodos de festividades – dia 
das mães, namorados, dia dos 
pais – e nas grandes promoções e 
liquidações”, ressalta a professora 
Maria Luísa.

A Anvisa aprovou em janeiro o 
uso emergencial das vacinas Coro-
naVac e Oxford/AstraZeneca. E as 
campanhas de imunização no país 
começaram logo em seguida, pri-
meiramente para os trabalhadores 
da área da saúde e pessoas acima 
de 90 anos. A professora Maria 
Luísa explica que a campanha 
enfrentará dificuldades logísticas, 
principalmente na região Norte e 
Nordeste do país. “A campanha 
nacional de vacinação e as dificul-
dades noticiadas na mídia tradu-
zem dificuldades antigas e crônicas 
vivenciadas pelos profissionais de 
saúde do SUS há muito tempo, que 
agora alcançaram seu potencial 
máximo de impossibilidade de 
atendimento digno à população”, 
ressalta. Outra dificuldade é abor-
dada pelo professor Victor. “Além 
de questões logísticas, também 

enfrentamos o problema das 
mutações do vírus. Reportagens 
indicam cerca de 4 mil cepas 
diferentes no mundo, o que difi-
culta a testagem e comprovação 
das vacinas. A África do Sul, por 
exemplo, encontrou dificuldades 
de imunização com a Oxford/
AstraZeneca. Precisamos de 
tempo. O consumidor deve 
continuar tomando cuidado, para 
podermos entender os efeitos da 
vacina e continuar guardando a 
vida de todos”.

Como uma dica, para o público 
que está começando a utilizar 
serviços de compras digitais, a 
professora Maria Luísa alerta, 
“o consumidor, no período de 
pandemia, teve sua vulnerabi-
lidade potencializada, seja pela 
obrigatoriedade de precisar 
buscar produtos e serviços 
oferecidos pela internet, seja 
por encontrar obstáculos para 
um atendimento de qualidade e 
eficiência. Por este motivo, deve 
buscar compras seguras, em sites 
certificados, informações claras, 
precisas e suficientes sobre a em-
presa vendedora e utilizar a pla-
taforma www.consumidor.gov.br, 
caso possua alguma dificuldade 
quanto ao negócio feito”. Fonte e 
outras informações: (http://www.
ibe.edu.br/fgv).
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Matéria de capa

São Paulo, terça-feira, 23 de fevereiro de 20216

P rimeiro de tudo, precisamos entender o atual ce-
nário em que vivemos. Desde que o mundo parou, 
por conta da pandemia do Coronavírus, em 2020, 

os diversos setores, entre eles, o contábil, precisaram se 
adaptar às mudanças, de maneira rápida. Essa incerteza 
de quando tudo irá voltar ao normal, ou se voltará a 
ser como era, gera dúvidas e expectativas, para quem 
trabalha no segmento de contabilidade. 

A Contabilidade nunca foi tão necessária, para as em-
presas que buscam alternativas para se manterem vivas, 
em meio à crise econômica. Mas por que o contador deve 
estar sempre um passo à frente? Bom, como o mercado 
empresarial enfrenta um momento de instabilidade, caberá 
a esse profissional estar preparado para lidar com os desa-
fios que as empresas enfrentarão, ao longo dos próximos 
meses. Fique de olho nas tendências:

Mudanças no modelo atual? - Se, por um lado, as 
ferramentas irão facilitar a execução dos processos, por 
outro, cria-se uma necessidade de se ter alguém preparado 
para fazer o seu uso. É aí que entra o contador. Por isso 
não basta ter apenas um diploma. O profissional de conta-
bilidade deverá estar capacitado para entender, do atual 
cenário econômico, tudo que há de inovador. 

Conhecer bem sobre a empresa na qual está trabalhan-
do é fundamental para que se evitem erros e as decisões 
tomadas, assim,  sejam as mais assertivas. Entender de 
estratégia será um diferencial e poderá te colocar na frente  
da concorrência.

Diferencial é tudo - Ser inteligente, apenas, não 
basta. Tenha sempre algum diferencial. Os profissionais 
plurivalentes tendem a se destacar. Por mais que você 
se sinta mais confortável, exercendo a função em uma 
determinada área, pense que agora o mercado exigirá 
que você saia da zona de conforto e esteja aberto a novas 
possibilidades. 

Um bom profissional é aquele que nunca para de aprender, não é verdade? Na contabilidade, isso não é diferente. O mundo tem 
inovado e o setor também vem acompanhando essas mudanças tecnológicas. Você saberia dizer quais 

são as tendências para 2021?

AI/Uninter

Soft Skills - Uma outra tendência, cada vez mais em 
alta, é o desenvolvimento das soft skills. Elas serão cada 
vez mais requisitadas no futuro. Mas afinal, o que é isso? 
Trata-se das competências relacionadas à personalidade 
e ao comportamento de cada indivíduo. Elas se baseiam 
nas aptidões de cada pessoa, levando em consideração o 
âmbito emocional, mental e social. 

No ramo da contabilidade, habilidades como comunicação, 
criatividade, inteligência emocional, empatia, liderança 
e facilidade para lidar com gerenciamento de crises sob 
pressão estarão cada vez mais em destaque.

Mundo digital - A convergência para o mundo digital 
já não é mais uma expectativa, mas sim uma realidade. 
O contador precisa estar acompanhando essa migração 
para a internet. É importante que ele esteja adaptado a 
essa realidade. Com isso, use a ferramenta online como a 
sua grande parceira. Explore as inúmeras possibilidades. 

Desenvolva o vínculo com o seu público, por meio da in-
ternet, principalmente das redes sociais. Crie uma relação 
mais próxima que agregue valores aos seus clientes e, se 
possível, disponibilize conteúdos que possam auxiliá-los 
e mostrar que você tem autoridade no assunto. O mundo 
digital pode se tornar uma grande vitrine do seu trabalho.

Terceirização de serviços - Em tempos de redução de 
custos, manter um funcionário, com vínculo empregatício, 
pode se tornar algo caro. Contudo, há determinadas funções 
que não podem ser dispensadas, que é o caso da contabilidade. 

Como a contratação efetiva desse profissional gera um 
custo, ainda mais se for preciso investir para que ele se 
atualize, as empresas  optam por terceirizar o serviço, 
contratando escritórios de contabilidade. Acaba sendo mais 
interessante optar por uma pessoa que já esteja preparada 
e inteirada sobre o cenário atual do mercado, para delegar 
algumas atividades específicas.

Transformações digitais - Uma coisa podemos afirmar: 
a pandemia foi um grande divisor de águas. Isso porque, 
se antes a gente acreditava que teríamos tempo para nos 
adaptar às mudanças tecnológicas, depois dela, vimos que 
isso não seria mais uma realidade. 

Não há mais tempo a perder no processo de digitalização 
dos escritórios, ainda mais com a implementação do Sistema 
Público de Escrituração Digital. Há uma expectativa que 
as empresas maiores comprem os pequenos escritórios, 
formando uma grande rede que irá fornecer conhecimento 
de contabilidade e científico.

Qual o primeiro passo para estar preparado? - Se 
você é profissional da área e deseja estar preparado para 
lidar com as demandas que o futuro promete, invista 
em conhecimento na área de tecnologia e automação de 
processos. Isso vai lhe proporcionar um aumento na sua 
produtividade, além de te tornar uma pessoa mais eficiente 
e com menos propensão a erros. 

Essa busca pelo conhecimento irá te ajudar a se tornar 
uma pessoa mais estratégica, informada e pronta para 
identificar as melhores soluções para a demanda de cada 
cliente. Como podemos notar, o mercado não para de mudar 
e de forma acelerada. 

Esteja sempre atento a isso e busque se preparar. Investir 
em você mesmo é uma maneira de se destacar e se tornar 
uma peça indispensável para um cliente ou empresa. - Fonte 
e mais informações: Faculdade Brasileira de Tributação 
(www.fbtedu.com.br).
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Saber desempenhar diversas funções é um fator que 
o mercado levará em conta na hora de contratar um 
profissional. Tenha a mente aberta para aprender coisas 
novas e desenvolver outras atividades, além da que está 
habituado.

TenDênciaS no 
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TribuTário Para 2021
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9
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FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizar todos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Com linhas de crédito e dívidas contraídas 
indevidamente, pessoas físicas terminam 
com o nome negativado sem terem feito 

nada. Para a vítima, resta o constrangimento e 
o trabalho de limpar o nome. A tarefa envolve 
paciência e, algumas vezes, pode acabar nos 
tribunais.

Na maioria dos casos, a pessoa lesada pode 
resolver o problema nas próprias empresas. 
Primeiramente, o contribuinte deve pedir um 
extrato detalhado ao órgão de proteção em 
que está negativado, para comprovar a origem 
da dívida. Depois, é preciso entrar em contato 
com a empresa responsável pela negativação ou 
escrever uma carta de próprio punho afirmando 
desconhecer o débito. Também deve pedir que a 
empresa emita algum documento que comprove 
o recebimento da carta, com data, assinatura e 
carimbo.

O problema aprofunda-se quando a empresa 
se recusa a limpar o nome do consumidor. 
Nesse caso, a saída costuma ser a Justiça. O 
consumidor deve juntar a documentação ob-

Cliente deve buscar empresas e entrar na Justiça se 
não tiver resposta.

INSS disponibiliza 
extrato de 
rendimentos 
de 2020

O demonstrativo de rendi-
mentos para declaração do 
Imposto de Renda de apo-
sentados e pensionistas do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) já pode ser 
obtido no Portal Meu INSS, 
com login e senha (gov.br/
meuinss ou aplicativo para 
celulares). Ao acessar o 
sistema com a senha, basta 
escolher a opção Extrato 
para Imposto de Renda, do 
lado esquerdo da página, e 
emitir o documento. 

Se houver problemas com 
a senha de acesso mais in-
formações podem ser obti-
das no portal de serviços do 
Governo Federal: (http://
faq-login-unico.servicos.
gov.br/ en/latest/_pergun-
tasdafaq/formarrecupe-
rarconta.html). Caso seja 
o primeiro acesso no (gov.
br/meuinss), é necessário 
fornecer os dados solici-
tados na área de login e 
fazer o cadastro, criando 
uma senha com, no mínimo, 
nove caracteres, pelo me-
nos uma letra maiúscula, 
uma letra minúscula e um 
número. 

Devido às medidas de 
prevenção da pandemia e 
para mais conforto aos ci-
dadãos, o extrato somente 
estará disponível em meio 
eletrônico. Para acessar seu 
extrato clique em: (https://
meu.inss.gov.br/central/#/
login?redirectUrl=/) (ABr).

Como agir após ter dados pessoais vazados
Os recentes vazamentos de dados de consumidores em todo o país acenderam o alerta. De posse do nome completo, do endereço 
e do CPF, criminosos podem fazer estragos na vida do cidadão comum

e dispensa a espera para o processo acabar. 
A melhor saída para evitar transtornos ainda 

é a prevenção, com o cliente desconfiando de 
qualquer mensagem, ligação e forma de contato 
recebida. Em relação a e-mails, o consumidor 
deve identificar a procedência do endereço da 
mensagem e evitar clicar em links e instalar 
qualquer programa. No caso de ligações tele-
fônicas que peçam dados sensíveis, o ideal é 
desligar a chamada e ligar de volta, tentando 
retomar o atendimento com base no número 
do protocolo.

Uma das principais fontes de golpes, o whats 
App deve ter a identificação em duas etapas ati-
vada. Por meio desse recurso, o usuário criará 
uma senha de seis algarismos que deverá ser 
digitada periodicamente ao ler as mensagens. O 
código inibe clonagens e aumenta a segurança 
do aplicativo. Em relação a cartões de crédito, é 
recomendado usar cartões virtuais em compras 
online. Além de poderem ser facilmente exclu-
ídos, os cartões virtuais não estão em outros 
vazamentos de dados (ABr).
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tida – número de protocolo, carta de próprio 
punho e, se possível, declaração do gerente 
– e entrar com pedido de retirada do nome do 
cadastro de devedores. A retirada do nome dos 
órgãos de proteção ao crédito pode ser feita 
por meio de liminar, que tem tramitação rápida 

Francisca Gallon Grostein (*)
 
Desde o início do século XXI, se desenha 

uma reconfiguração econômica mundial, 
com o surgimento de novos players. 

A China ocupa, hoje, lugar de destaque 
na economia mundial ameaçando a tra-
dicional hegemonia americana e, talvez, 
substituindo os Estados Unidos na posição 
de maior potência econômica global. 

Na área comercial não tem sido dife-
rente e essa nova configuração econô-
mica se reflete, também, no comércio 
internacional colocando a China ao lado 
dos Estados Unidos como principal 
player no mercado mundial de bens. 

Com relação ao comércio exterior bra-
sileiro, desde os anos 1990, os Estados 
Unidos vêm perdendo relevância nesse 
contexto, deixando de ser o principal 
destino das exportações brasileiras, 
passando a ser a China o nosso princi-
pal parceiro comercial. Na exportação 
de bens, representou, em 2020, quase 
um terço (32,5%) do nosso mercado 
comprador. E, do lado das importações, 
a China também figura como o nosso 
principal mercado fornecedor. 

Isto significa que o Brasil se tornou 
dependente da China no seu comércio 
exterior? 

Se o Brasil é dependente da China 

na importação de bens, ela, por sua 
vez, também é dependente do Brasil no 
fornecimento de produtos estratégicos 
como a soja, minério de ferro, carnes, 
petróleo bruto e outros. 

Pode-se dizer que essa dependência 
mútua é positiva e faz com que Brasil 
e China sejam parceiros estratégicos 
no atual cenário econômico-comercial 
mundial. Cabe ao Brasil saber tirar pro-
veito dessa parceria estratégica, visando 
atender o seu interesse nacional. 

Registre-se, ainda, que o comércio 
exterior brasileiro - assim como o co-
mércio exterior de outros países - vem 
se deslocando não apenas para a China, 

mas sim, para toda a Ásia, alcançando 
mercados antes considerados “não tra-
dicionais” como, por exemplo, Malásia, 
Coréia do Sul, Indonésia, Índia, Tailândia 
e Vietnã. 

Desenha-se, assim, uma nova confi-
guração não apenas econômica, mas, 
quem sabe, também geopolítica, uma 
vez que o deslocamento do eixo econô-
mico, em alguma medida, determina o 
deslocamento do centro político. 

(*) - É professora de Administração/Comércio 
Exterior e membro do Núcleo Docente Estrutur-

ante, na área de Comércio Exterior, do Centro 
de Ciências Sociais Aplicadas, da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

Pandemia fortalece laços comerciais entre Brasil e China
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O que os dados podem 
nos revelar sobre 

tendências no futuro?

Imagine que você 
esteja planejando 
uma viagem para 
a praia com a sua 
família no fim de 
semana

É bem possível que 
sua primeira pro-
vidência seja entrar 

em um site especializado 
na previsão do tempo 
para ver se há chances de 
chover ou do tempo estar 
nublado. Depois, consul-
tar um app para saber se o 
trânsito está bom no dia da 
viagem. Não há dúvida de 
que tudo isso influenciará 
a sua decisão de pegar ou 
não a estrada. 

Hoje em dia, temos à 
disposição uma infinidade 
de informações que nos 
ajudam a decifrar cenários 
e dar mais clareza sobre o 
que pode vir adiante. Claro 
que não temos, com isso, 
o dom de prever o futuro, 
mas os dados misturados 
à capacidade humana de 
interpretá-los compõem 
um bem valioso na hora 
de entender mudanças de 
comportamento, avaliar 
riscos e visualizar ten-
dências. 

Quando transferimos 
essa lógica para as rela-
ções comerciais, o grande 
desafio - tanto do lado de 
quem compra quanto de 
quem vende - é tratá-los 
de forma ágil, personali-
zada e segura. Em inte-
rações digitais e físicas, 
trocamos informações 
o tempo todo em aten-
dimentos, preenchendo 
formulários, no processo 
de compra. O resultado é 
a multiplicação dos dados 
e das interações em uma 
velocidade cada vez mais 
acelerada. 

A questão é que essas 
amostras que temos em 
mãos envelhecem mui-
to rápido também. Ou 
seja, no fim das contas 
trabalhamos com dados 
do passado. Na área de 
investimento, onde atuei 
por muito tempo, a gen-
te costumava dizer que 
rentabilidade passada não 
significa garantia de retor-
no futuro. A mesma coisa 
vale para os dados: com 
acesso mais democrático 
a informações em tempo 
real, o comportamento 
do consumidor também 
se torna mais dinâmico, 
volúvel e sua tomada de 
decisão mais imediata. 

Aí vem uma pergunta 
crucial: como acompa-
nhar esse movimento 
frenético e resolver essa 
equação? Sem dúvida, 
dados e informações são 
importantes como base 
de apoio para modelar o 
futuro, dando maior previ-
sibilidade em relação aos 
fatos. Mas eles sozinhos 
não fazem mágica! E é 
aí que entra em ação a 
inteligência artificial no 
esforço de identificar o 
momento certo em que o 
consumidor muda de vida, 
de interesses, de status 
financeiro. 

Quando ele, por exem-
plo, tem um filho e passa 

a ficar mais em casa, 
deixa de viajar, ir a bares 
e restaurantes. É como 
se a IA fosse capaz de 
detectar tendências de 
comportamento e apontar 
para o futuro. E podemos 
fazer bom proveito disso 
em nossos negócios no dia 
a dia. Além disso, tem um 
fator indispensável: o ser 
humano. Nada substitui 
a interação humana. Por 
mais que a gente aplique 
modelagens automati-
zadas, as conversas com 
clientes, a experiência de 
mercado, a sensibilidade e 
intuição fazem a diferen-
ça. E ter acesso a esses 
dados pode nos ajudar 
nesse feeling diário. 

Assim, conseguimos 
dar mais previsibilidade 
de cenário aos nossos 
clientes e apoiar na elabo-
ração de suas estratégias. 
Conseguimos minimizar 
ao máximo uma tomada 
de decisão equivocada. 
Há um movimento inte-
ressante na indústria de 
pagamentos no sentido 
de tornar cada vez mais 
acessível um conjunto 
de dados e informações, 
sobretudo para pequenas 
e médias empresas. Ter 
acesso a essa riqueza de 
dados faz grande diferen-
ça. Pensando nisso, vejo 
ao longo de 2021 alguns 
caminhos que parecem 
pavimentados e valem 
estar em nosso radar: 
	 •	Jornada	de	decisão	de	

consumo mais digital. 
Mesmo sem efetivar a 
compra no e-commer-
ce, você se informa, 
compara e vê ava-
liações no ambiente 
online. 

	 •	Múltiplos	 pontos	 de	
contato. O consumidor 
está mais exigente e 
busca um atendimento 
consistente em todos 
os canais. 

	 •	Encurtar	 o	 processo	
de compra. Aqui en-
tra a relevância dos 
dados para otimizar o 
checkout, mantendo 
agilidade e segurança 
na checagem das in-
formações. 

	 •	Mensagem	 certa	 na	
hora certa. Com a 
análise dos dados, é 
possível fazer a oferta 
personalizada no mo-
mento que o consumi-
dor mais precisa. 

Com o acesso mais de-
mocrático a informações, 
os consumidores mudam 
suas decisões e escolhas 
cada vez mais rápido e as 
empresas devem se adap-
tar para acompanhar esse 
movimento. Nos projetos 
que desenvolvemos na 
Visa dizemos que nunca 
foi tão bom ser um con-
sumidor e nunca foi tão 
difícil e complexo ser um 
comerciante. O cliente 
deseja tudo, em todo 
lugar e a qualquer hora. 
Num mundo saturado de 
dados, ler as entrelinhas 
da informação se tornou 
um desafio enorme. 

(*) - É diretor da Visa 
Consulting & Analytics.

Oscar Pettezzoni (*)

O pretendente: FLAVIO BITTENCOURT, nascido nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia 
(14/09/1973), profissão empresário, estado civil divorciado, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wradyr Bittencourt e de Neide Lopes Bittencourt. 
A pretendente: ANA CRISTINA BENITELLI, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do 
ó - SP, no dia (27/12/1972), profissão secretária, estado civil divorciada, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Vitório Benitelli e de Sonia Maria 
de Castro Benitelli.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: ELIEUDO DA SILVA LIMA, profissão: amador de ferragem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Livramento - PB, data-nascimento: 05/05/1993, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, filho de Erasmo Evilázio de Lima e de Dalvanira Gonçalves 
da Silva. A pretendente: TELMA SOUZA DE ARAUJO, profissão: saladeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Machado - MG, data-nascimento: 30/06/1977, residente e domici-
liada neste Subdistrito - SP, filha de Geovane Tenorio de Araujo e de Maria das Graças 
de Souza. R$ 14,55

O convivente: GUILHERME TURRA, profissão: engenheiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/10/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Humberto Turra e de Edy Ohata Turra. A convivente: ANDRES-
SA DIAS BARREIRA, profissão: secretária executiva, estado civil: solteira, naturalida-
de: Guarulhos - SP, data-nascimento: 14/09/1989, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, filha de Geraldo Dias Barreira e de Isabel Aparecida Barreira. R$ 14,55
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: THIAGO DOS SANTOS FERNANDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 16/09/1987, comprador empresarial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Darcy Fernandes da Silva e de Edia Penha dos Santos Silva; 
A pretendente: SOFIA ARIELLE DE OLIVEIRA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
22/05/1994, orientadora sócio educativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Diogo Miranda da Silva e de Antonia Aparecida de Oliveira Silva.

O pretendente: MARCOS WILLIAN LADISLAU DOS REIS, brasileiro, divorciado, nas-
cido aos 16/10/1988, agente penitenciário, natural de Iguape - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Alceu dos Reis e de Hilda Francisca Ladislau; A pretendente: 
LUANA APARECIDA DE PAIVA COSTA, brasileira, divorciada, nascida aos 21/05/1988, 
gerente de relacionamento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Roque Neri de Santana e de Luzinete Jose de Paiva Santana.

O pretendente: SANDRO SOUZA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/03/1981, analista de sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Joaquim de Oliveira e de Ivani de Souza Oliveira; A pretendente: 
KARINE PEREIRA RODRIGUES, brasileira, solteira, nascida aos 17/09/1990, compra-
dora empresarial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Marlos Alves Rodrigues e de Divina Maria Pereira Rodrigues.

O pretendente: WLADIMIR AVANCINI, brasileiro, divorciado, nascido aos 18/11/1966, 
militar, natural de Aimorés - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Armando 
Avancini e de Alice Therezinha Wirth; A pretendente: APARECIDA FELIPPINI, brasileira, 
divorciada, nascida aos 18/09/1975, aeroviária, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Nelson Felippini e de Maria Gregório Felippini.

O pretendente: LEôNIDAS ARAUJO SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
16/09/1990, atendente, natural de Capim Grosso - BA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Orlando Moreira dos Santos e de Jozaedna Araujo Santos; A pre-
tendente: CIBELLE DA SILVA ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 26/04/1998, 
atendente, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Edicarlos Nunes de Almeida e de Marlene Marcolino da Silva.

O pretendente: GILVANALDO LIMA LOPES, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/09/1982, 
analista comercial, natural de Surubim - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Gilvan Lima Lopes e de Maria da Conceição de Lima Lopes; A pretendente: 
SULIENE DOS SANTOS BULHõES, brasileira, divorciada, nascida aos 17/03/1980, 
enfermeira, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Ivo Nascimento Bulhões e de Irate Ferreira dos Santos.

O pretendente: FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/02/1997, 
operador de telemarketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Luis Henrique Brito da Silva e de Rosemeire de Oliveira Melo; A 
pretendente: BRUNA THAIS SANTOS DE PAULA, brasileira, solteira, nascida aos 
31/07/1996, pedagoga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Osmar Roberto de Paula e de Josefa Aparecida Santos de Paula.

O pretendente: SIDNEy DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 29/08/1972, gerente 
comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de José Inacio da Silva Lopes e de Terezinha Oliveira da Silva; A pretendente: RENATA 
CRISTIANA TURNES DE AGUIAR, brasileira, solteira, nascida aos 27/01/1978, con-
sultora de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
filha de Maurilio Gonçalves de Aguiar e de Deise Turnes Aguiar.

O pretendente: FRANCISCO CARDOSO MAGALHãES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/02/1990, auxiliar administrativo, natural de Campo Maior - PI, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Oscar Cardoso Magalhães e de Olinda Maria da Conceição 
Magalhães; A pretendente: JULIENE ARAUJO DE MELLO, brasileira, solteira, nascida 
aos 17/07/1988, recepcionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Tarcisio Tadeu Martins de Mello e de Valeria Aparecida de Araujo.

O pretendente: LUIZ SILVINO DE MOURA, brasileiro, solteiro, nascido aos 04/02/1953, 
aposentado, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
José Silvino de Moura e de Maria Gomes da Silva; A pretendente: MARIA SOCORRO 
DA CONCEIçãO, brasileira, solteira, nascida aos 22/06/1951, aposentada, natural de 
Crato - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Maria Antonia da Conceição.

O pretendente: EDER AVELINO DE SOUZA FILHO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
20/09/1964, engenheiro eletricista, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Eder Avelino de Souza e de Maria Tereza de Oliveira Souza; 
A pretendente: SILVANA GUIMARãES DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida 
aos 18/12/1977, cabeleireira, natural de Campo Formoso - BA, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de Sivirino Barbosa dos Santos e de Elza Guimarães dos Santos.

O pretendente: JOCEMIR CARLOS MEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/06/1988, 
comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Luiz Carlos Meira e de Teresinha Maria Mânica Meira; A pretendente: FRANCILEIDE 
PEREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 16/12/1987, advogada, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Justino da 
Silva e de Luiza Pereira do Nascimento.

O pretendente: MARCOS PAULO AGUIAR DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 11/11/1991, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Carlos Roberto Alves dos Santos e de Ivanil Aguiar Oliveira; A preten-
dente: BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 20/11/1994, 
professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Odair Martins de Oliveira e de Nilzete Gomes Rocha.

O pretendente: MATHEUS WERNECK RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/06/1989, advogado, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Waldir Rodrigues Vicente e de Elisabeth da Silva Werneck Rodrigues; A 
pretendente: ISABELA BENITEZ DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 05/08/1995, 
advogada, natural de Jacareí - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Leandro José da Silva e de Roberta Benitez Tomasetti Martins Silva.

O pretendente: ERISSON KLEIN DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
28/12/1982, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, filho de Cosme Oliveira do Nascimento e de Maria Aparecida Fidencio Klein; A 
pretendente: MARIA CLAUDIA DA SILVA NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida 
aos 11/05/1986, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Francisco de Assis do Nascimento e de Maria Raimunda da Silva 
do Nascimento.

O pretendente: JOSÉ RICARDO PAPP, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/09/1981, 
mecânico montador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José Roberto Papp e de Leonice Aparecida Tartarotti Papp; A pretendente: 
BRUNA DE PAULA BELCHIOR, brasileira, divorciada, nascida aos 14/02/1985, auxiliar 
orçamentista, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Paulo César Belchior e de Maria de Fátima Diogo Belchior.

O pretendente: PAULO JOSÉ BORGES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
14/06/1960, zelador, natural de Água Preta - PE, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de José Zacarias da Silva e de Antonia Borges da Silva; A pretendente: MARIA 
AUxILIADORA CUNHA, brasileira, divorciada, nascida aos 15/01/1965, de serviços 
domésticos, natural de Ubajara - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha 
de Luiz Cunha Freire e de Mariana Fernandes Cunha.

O pretendente: DEIVID FAUSTINO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/12/1993, motorista, natural de Diadema - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Silvanio Euzebio dos Santos e de Glaucinea Faustino da Silva; A preten-
dente: MARIA TEREZA VITOR SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 18/11/1985, 
controladora de acesso, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Pedro Vitor dos Santos e de Fatima Aparecida Pinto.

O pretendente: JEFFERSON CARLOS ANDRADE FERREIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 05/06/1989, conferente, natural de Várzea Paulista - SP, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, filho de João Carlos Ferreira e de Maria Inês Andrade Ferreira; 
A pretendente: GABRIELA SANTOS DAMACENO, brasileira, divorciada, nascida aos 
24/03/1991, produtora de moda, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de David Damaceno e de Valdete dos Santos Costa.

O pretendente: RENATO BARBOSA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/05/1997, açougueiro, natural de Arara - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de José Orlando Ferreira da Silva e de Maria Nazaré da Silva Barbosa; A preten-
dente: MARIA SEBASTIANA ARAúJO DE ALMEIDA, brasileira, solteira, nascida aos 
03/01/1996, operadora de caixa, natural de Igarapé Grande - MA, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de João Briz de Almeida e de Francisca Maria Araújo Almeida.

O pretendente: MATHEUS GABRIEL DOS SANTOS SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 17/05/2001, auxiliar de serviços gerais, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Reinaldo Gabriel de Souza e de Regina dos 
Santos de Souza; A pretendente: RAFAELA COSTA SANTANA, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/04/2000, pedagoga, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Gilberto Santos Santana e de Alessandra da Costa Santana.

O pretendente: EDMILTON SANTOS DE SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/05/1984, pintor de construção civil, natural de Itaberaba - BA, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Carolino de Santana e de Maria Sonia Almeida dos Santos de 
Santana; A pretendente: FABRíCIA JESUS DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida 
aos 26/01/1981, de serviços domésticos, natural de Floresta Azul - BA, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, filha de Joselito José de Oliveira e de Maria José de Jesus.

O pretendente: ADEILDO JOSÉ DA SILVA FILHO, brasileiro, divorciado, nascido aos 
18/09/1972, promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Adeildo José da Silva e de Maria Sousa da Silva; A pretendente: 
SELMA LEAL DE ASSUNçãO, brasileira, solteira, nascida aos 03/11/1972, frentista 
caixa, natural de Santa Maria do Cambucá - PE, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, filha de Severino Henrique Leal e de Terezinha Josefa de Assunção.

O pretendente: ABIMAEL PAULINO AMARO, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/02/1986, 
vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
José Amaro Filho e de Elizabete Paulino Amaro; A pretendente: ANDREIA DE MELO 
NAMBU, brasileira, solteira, nascida aos 28/06/1989, técnica de enfermagem, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Luiz Marcos Nambu 
e de Olivia Souza Melo Nambu.

O pretendente: ROBSON DE JESUS SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/07/1994, 
técnico em segurança do trabalho, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Raimundo Alves de Souza e de Maria de Fatima de Jesus 
Souza; A pretendente: ANA CAROLINA LISBOA PIRES, brasileira, solteira, nascida 
aos 28/12/1998, auxiliar de marketing digital, natural de Campina Grande do Sul - PR, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Sergio Souza Pires e de Marilde Lisboa.

O pretendente: MURIEL NOVAIS DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
03/02/1984, motorista, natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, filho de João Faustino da Silva e de Eunice Freire de Novais; A pretendente: MAyRA 
ANTONy MORAIS DE CASTRO, brasileira, solteira, nascida aos 30/10/2000, do lar, 
natural de Coronel Fabriciano - MG, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de 
Mardem Antonio Gomes de Castro e de Maricelia Morais da Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: GABRIEL LUIZ PIEDADE LIMA, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 31/05/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Erinaldo Duarte Lima e de Alessan-
dra Maria Piedade. A pretendente: ISABELLA SALES CANUTO PEREIRA, profissão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Lapa, SP, data-nascimento: 
28/06/1994, residente e domiciliada em Osasco, SP, filha de José Canuto Pereira e de 
Eliene Conceição Sales Pereira.

O pretendente: RENATO RODRIGO DOS SANTOS LIMA, profissão: supervisor de logís-
tica, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/06/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Ferreira de 
Lima e de Maria das Dores dos Santos Lima. A pretendente: DAIANE APARECIDA CAR-
LOS, profissão: auxiliar administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 09/03/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Roberto José Carlos e de Elisabete Cardozo.

O pretendente: DANIEL NASCIMENTO RÊGO, profissão: assistente finaceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 15/08/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Santos de Carvalho 
Rêgo e de Celeste Maria do Nascimento Rêgo. A pretendente: ELISA BISPO SOARES, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Jundiaí, SP, data-nascimento: 
25/09/2001, residente e domiciliada em Francisco Morato, SP, filha de Gonçalo Mineiro 
Soares e de Bispo Soares.

O pretendente: LEANDRO MARQUES DE LIMA LUIZ, profissão: assistente de de-
partamento pessoal, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Perus, SP, 
data-nascimento: 16/05/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jeremias Luiz e de Sueli Marques de Lima Lucena. A pretendente: PATRICIA 
COSTA RODRIGUES DA SILVA, profissão: assistente de departamento pessoal, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Recife, PE, data-nascimento: 09/10/1981, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ivaldo Cesar Costa e de Ana Marilda 
da Silva Costa.

O pretendente: JEOVANIO APARECIDO DA SILVA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Coité do Nóia, AL, data-nascimento: 03/05/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Vicente da Silva e de Sebastiana 
Inacio da Silva. A pretendente: SILVANA PEREIRA DA SILVA, profissão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Garanhuns, PE, data-nascimento: 05/01/1975, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira da Silva e de 
Noemia Pereira da Silva.

O pretendente: MARCOS SANTOS DA SILVA, profissão: produtor de eventos, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, data-nascimento: 
08/03/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Carlos da 
Silva e de Zemer Lima dos Santos Silva. A pretendente: JÉSSICA BATISTA DA SILVA, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, 
data-nascimento: 17/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Francisco Belarmino da Silva e de Daniela Batista.

O pretendente: RAFAEL CRUZ MATEUS, profissão: microempreendedor individual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Pariquera-Açu, SP, data-nascimento: 15/11/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Mateus e de Shirlei 
José Cruz Mateus. A pretendente: MAURICEIA GUILHERME SANTOS, profissão: 
cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: em Flexeiras, AL, data-nascimento: 
09/08/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marli Guilherme 
Santos de Lima.

O pretendente: ALExANDRE VIANA, profissão: microempresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 27/02/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Ribeiro Viana e de Maria Wedja da Silva 
Viana. A pretendente: FRANCISCA ELIANE DIAS DE LIMA, profissão: microempresária, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Aurora, CE, data-nascimento: 13/01/1992, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edilson Pedro de Lima e de Damiana 
Ferreira Dias de Lima.

O pretendente: ADRIANO BENTO DA SILVA, profissão: técnico em manutenção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Arapiraca, AL, data-nascimento: 26/09/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Julia Bento da Silva. A pretendente: 
MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA, profissão: auxiliar de manuseio, estado 
civil: solteira, naturalidade: em Campo Mourão, PR, data-nascimento: 20/03/1970, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Pedro da Silva e de 
Maria Creuza Barbosa da Silva.

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

Jornal Empresas & Negócios

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

agência de confiança, ou ligue para 3106-4171
www.netjen.com.br
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