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No nível prático, a sociedade contemporânea parece estar sofrendo 
de uma deficiência simultaneamente crônica e aguda de valores sociais. 
Solidariedade, reciprocidade e confiança são termos fora de moda; os 
relacionamentos humanos hoje não são mais intimistas e calorosos, mas 
meros negócios marcados por impessoalidade e frieza, ou seja, as relações 
interpessoais morreram e deram lugar às transações. Dentro de uma 
organização, por exemplo, o líder tem um papel essencial em promover 
esses valores sociais.   

Acumular riqueza ou deixar um legado? 
A importância do SER para a liderança

A portabilidade de crédito foi uma alternativa que teve uma grande 
queda de oportunidades durante a pandemia, mas que tende a retomar 
com força nos próximos meses. O que aconteceu foi que as empresas 
enfrentaram dificuldades não só em conseguir novos empréstimos, mas 
também em encontrar taxas mais vantajosas para dívidas já existentes. 
Após a chegada do novo Coronavírus ao país, o volume de portabilidade 
de crédito para empresas caiu 96%.   

Portabilidade de crédito: com juros baixos 
é preciso pagar menos

Definir e reestruturar as necessidades dos trabalhadores, incentivar 
a transformação e buscar novas formas de trabalhar. De acordo com o  
estudo, essas são as três prioridades para as organizações neste ano. 
Com base nas respostas de 306 líderes de RH na América Latina, o 
estudo concluiu que 65% deles esperam que a pandemia afete nega-
tivamente os resultados dos negócios – no Brasil, o resultado foi um 
pouco mais positivo: 48% dos participantes esperam esse impacto.   

Buscar novas formas de trabalhar é 
prioridade das empresas no pós-pandemia

Foto de Dani Hart no Pexels

Negócios em Pauta

A Melhor Pizza
A Associação da Verdadeira Pizza Italiana está lançando o concurso 

virtual para escolher a melhor pizza feita em casa. Os três vencedores 
poderão fazer um curso de pizzaiolo na escola da entidade em Nápoles 
ou optar por aulas online. O "#VeraPizzaContest" aceitará fotos das 
concorrentes, na página da AVPN no Facebook, até o dia 25 de março. A 
pizza deve ser feita em casa, por amadores ou profissionais, e utilizando 
forno elétrico. Entre os dias 26 e 29 de março, um júri composto por 
10 mestres pizzaiolos do Brasil, Austrália, Egito e Itália vão escolher 
as três vencedoras entre as 20 imagens que mais receberam curtidas. 
Outras informações: (comunitaitaliana.com/verapizzacontest/).    Leia a coluna completa na página 3

Foto: ANSA/reprodução
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Alavancar a produtividade nos Centros 
de Distribuição

@Nesta quinta, às 09h00, a Senior Sistemas estará conectada com 
o canal Ser Logístico, para ensinar de forma direta e clara, como 

aumentar a produtividade nos Centros de Distribuição. Para participar 
é preciso se inscrever gratuitamente no link: https://www.senior.com.br/
senior-ser-logistico/. O assunto será tratado por Carlos Menchik, Diretor 
do Grupo PROLOG e apresentador do canal Ser Logístico - hoje com mais 
de 37 mil inscritos, e também por Hugo Almeida, Executivo Técnico de 
Negócios de Logística na Senior Sistemas, responsável por participar 
por diversos processos de implantação da solução WMS em operações 
logísticas de importantes players do Brasil. “Teremos uma conversa bas-
tante prática, levantando os pontos essenciais, orientando e oferecendo 
material para que o público possa garantir um bom embasamento sobre 
o assunto.”, destaca Hugo. “Levantaremos o que está em alta quando o 
assunto é gestão dos CDs. Vivo isso no meu dia a dia e sei das dúvidas 
do público por meio da relação que mantenho no meu canal. Será um 
momento muito rico”, reforça Menchik (https://www.senior.com.br/senior-
-ser-logistico/).   Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://www.senior.com.br/senior-ser-logistico/

Com a aceleração e crescimento 
do e-commerce no ano passado os 
processos logísticos tendem a ser 
mais ágeis e tecnológicos.

Tendências como logística 4.0 e omnichan-
nel serão as mais procuradas este ano. De 

acordo com a pesquisa realizada pela Ebit | 
Nielsen, o comércio eletrônico registrou em 
2020 um crescimento de 47%, implicando 
diretamente nos processos logísticos e suas 
operações.

 
“Neste ano, o desafio da logística é com-

portar as exigências do crescimento do 
e-commerce, desenvolvendo plataformas 
inteligentes e insights para atender a alta 
demanda de entregas, valorizando a experi-
ência do consumidor final e trazendo soluções 
eficientes para os clientes corporativos”, 
comenta Fernando Sartori, CEO da Uello - 
startup de logística que usa tecnologia para 
oferecer serviços de fretes expressos para 
grandes empresas, ao listar as principais 
tendências para 2021, confira: 

1.   LOGÍSTICA 4.0 - É a nova forma de se 
pensar a logística, através de processos tecno-
lógicos que unificam e conectam toda a cadeia, 
desde fabricantes até os consumidores finais. 
Os benefícios são muitos: eficiência, redução 
de custos, velocidade e maior disponibilidade 
de informações, gerando um melhor controle 
de fluxo de produtos e entregas.

2. - BIG DATA - Relacionado à criação 
de pedidos, acompanhamento de entregas 
e coleta de informações dos clientes, sua 
principal funcionalidade é o armazenamento 
de dados processados em alta velocidade. 
O uso do big data aumenta a eficiência 

Tendências na área da logística para 
ficar de olho neste ano

operacional, permite prever quando e como 
os produtos serão entregues, por exemplo. 
Outras funcionalidades incluem detectar 
incidentes e problemas no armazém e trans-
porte. Além disso, o histórico desses dados 
coletados, geram um machine learning, em 
que rotas mais rápidas, simples e otimizadas 
são criadas. 

3. - CLOUD COMPUTING - Essa tecnolo-
gia permite uma melhor gestão nos negócios 
e armazenamento de arquivos importantes, 
podendo ser acessada em dispositivos móveis 
(celulares, tablets e notebooks), em qualquer 
lugar e a qualquer momento. Um dispositivo 
voltado para a área logística é o Hivecloud, um 
sistema de controle de transportes. Através 
dele, as empresas podem gerenciar fretes 
contratados e integrar sistemas aos parceiros 
logísticos e outros setores da empresa.

4. - LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - A 
redução de carbono e a diminuição dos resí-
duos gerados na produção são os principais 
focos da logística para os próximos anos. Para 
isso, a utilização de combustíveis ecológicos, 
veículos híbridos ou elétricos, um layout de 
hubs de armazenamento mais otimizado, 
entre outros processos não só contribuem 
para a sustentabilidade como um todo, mas 
também reduzem custos. 

5. - EXPERIÊNCIA PERSONALIZA-
DA - O diferencial das empresas online será 
oferecer um serviço pautado na experiência 
de qualidade desde a compra até a entrega 
do produto. Tecnologias como tracking, ges-
tão em tempo real por TMS (transportation 
management system), opção de escolha para 
o recebimento, entre outros, amplificam a 
diferenciação do serviços e a experiência dos 
participantes do processo logístico. No caso 

de entregas expressas, a logtech Uello possui 
solução com gestão em tempo real, trazendo 
experiência superior a clientes corporativos 
e consumidores finais.

6. - ANTECIPATORY SHIPPING - Essa 
modalidade permite às empresas de logística 
analisar um possível comportamento de um 
consumidor já consolidado. Através da lista 
de desejos ou produtos adicionados à sacola, 
o processo de entrega pode ser definido antes 
mesmo da finalização da compra. Um exemplo 
é a Amazon, que com o cruzamento e inter-
pretação de dados, consegue encaminhar o 
produto para um centro de distribuição mais 
próximo do usuário, tornando o processo 
mais rápido.

7. - BLOCKCHAIN - Esse sistema con-
siste em um banco de dados que armazena 
e rastreia dados de transações. Sua funcio-
nalidade, através de blocos interligados, 
permite rastrear processos logísticos entre 
empresas e usuários: qual motorista irá 
entregar o produto, armazenamento dos 
dados do consumidor, transações, etc. Por 
exemplo, a mineradora De Beers utiliza do 
blockchain para rastrear as pedras desde a 
coleta na mina até a compra pelo cliente.  

8. - LOGÍSTICA OMNICHANEL - Esse 
processo pode ser resumido como “compre e 
retire”. É a interligação dos pontos online e 
físicos, utilizando diversos canais para uma 
experiência de compra unificada. É tendên-
cia, pois mais consumidores vêm procurando 
por entregas expressas, e quando sabem o 
que querem, estão dispostos a se deslocarem 
para retirar o produto na própria loja física. 
Além de melhorar a experiência de compra, 
também evita evasão de receitas. - Fonte e 
outras informações: (www.uello.com.br).

Você tem 
experiência 
prévia?

Octávio Alves Jr.

Empreendedorismo

   
Leia na página 6

Freepik

QuANDO AS EMPRESAS LIDERAM A MuDANçA SOCIAL
    Leia na página 6

DIVERSIDADE E INCLuSãO

Toque de recolher 
O governo de São Paulo anunciou a 

implantação do toque de recolher para 
todas as cidades do estado das 23h às 5h, 
entre amanhã (26) e 14 de março, para 
tentar conter o avanço da pandemia. Os 
dados apontam que há 6,5 mil pessoas 
internadas nos hospitais, um recorde 
desde o início da crise sanitária em 
fevereiro do ano passado, fato atribuido 
ao período de festas do Carnaval, devido 
as aglomerações ocorridas. No caso das 
hospitalizações em UTI, nos últimos 10 
dias, houve um aumento progressivo, 
com 660 pessoas internadas a mais no 
período (ANSA).

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/diversidade-e-inclusao-quando-as-empresas-lideram-a-mudanca-social/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-25-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-25-02-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/tenhacicatrizes/voce-tem-experiencia-previa/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/portabilidade-de-credito-com-juros-baixo-e-preciso-pagar-menos/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/acumular-riqueza-ou-deixar-um-legado-a-importancia-do-ser-para-a-lideranca/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/buscar-novas-formas-de-trabalhar-e-prioridade-das-empresas-no-pos-pandemia/
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Os matadouros e a 
indústria automobilística
As linhas de montagem foram concebidas por Henry Ford. Elas permitiram a produção em massa de automóveis, a 
baixo custo, e logo foram copiadas por outras indústrias, tanto de bens como de serviços. A difusão do conceito de 
linha de montagem moldou a sociedade atual em termos, principalmente, de produção e consumo.

OpiniãO

Como é definida a 
remuneração de 

um alto executivo
O noticiário deste 
início de semana 
teve como destaque 
a remuneração paga 
pela Petrobras ao seu 
ex-presidente Roberto 
Castello Branco. 

Polêmica à parte, para 
poder opinar sem 
cometer injustiças 

é preciso compreender 
como o alto escalão de uma 
grande corporação de ca-
pital aberto é remunerado. 

Administrar uma em-
presa de atuação inter-
nacional, com dezenas 
ou centenas de milhares 
de empregados e relações 
com os ambientes ma-
croeconômicos dos mais 
diferentes países é uma 
tarefa complexa. 

Poucos executivos são 
capazes de assumir tal 
responsabi l idade.  Por 
essa razão, presidentes e 
diretores dessas empresas 
recebem salários e boni-
ficações, considerados 
de alto valor, mas que 
condizem com o desafio 
assumido. É até uma forma 
de convencê-los a atuar 
pela companhia. A ideia 
de que o próprio executivo 
tem poder para definir seu 
próprio salário é errada. 

Companhias abertas do 
porte da Petrobras con-
tam com um Conselho de 
Administração, que é o 
responsável por definir 
o tipo de remuneração e 
os benefícios que os altos 
executivos irão receber. 
Além disso as Assem-
bleias Gerais também são 
responsáveis por aprovar 
e anuir tais políticas sa-
lariais. Globalmente, es-
sas grandes corporações 
costumam adotar quatro 
tipos de remuneração, que 
são aplicadas conforme a 
política da empresa.

A primeira, comum a to-
das, é o salário base (SB). 
Todo profissional recebe 
um salário fixo dentro de 
uma empresa, cujo valor 
corresponde ao cargo 
assumido. Há um segun-
do tipo de remuneração 
chamado de total cash ou 
total em dinheiro (TD) 
que é todo o pacote que 
ele recebe em dinheiro. 
Inclui, além do salário, 
participação nos lucros 
e resultados, incentivos 
de curto prazo, que é um 
bônus, gratificações, prê-
mios, entre outros.

O terceiro tipo é chama-
do de RT1 (remuneração 
total 1), que adiciona, 
além do que ele recebe 
em dinheiro (SB + TD), 
todos os benefícios que 
um executivo desse porte 
possa receber. Estão nesta 
lista a oferta de um carro 

corporativo, um motoris-
ta particular, talvez um 
segurança. Nesse nível, 
em algumas corporações 
é oferecido um segundo 
carro, para a esposa e uso 
da família. E, em muitos 
casos, com motorista. 

O executivo conta tam-
bém com previdência pri-
vada, plano médico de alto 
nível e internacional, check 
up em hospitais de 1ª linha, 
seguro de vida. Considera-
-se ainda a possibilidade de 
o executivo receber ajuda 
moradia (house allowen-
ce) caso ele não resida na 
cidade onde está a sede da 
empresa. Enfim, uma série 
de benefícios e regalias que 
entram como remuneração 
indireta (despesa opera-
cional), sem incorporar os 
encargos sociais ou verbas 
rescisórias.

A última remuneração é 
o RT2 (remuneração total 
2), que nada mais é que um 
incentivo de longo prazo 
que o executivo realiza 
passados determinados 
períodos (vesting). Esta 
forma de remuneração 
tem por objetivo a atra-
ção e retenção de exe-
cutivos de alto escalão. 
Ela engloba tudo o que 
foi citado anteriormente 
mais ações (ex.: Stock 
Options, Phantom Stock, 
Performance Share, Bô-
nus Diferido, Restricited 
Options, entre outros 
modelos) da companhia 
para que o executivo possa 
realizar lucro com o papel 
de acordo com o modelo 
ofertado pela organização. 

Como foi dito no início, 
tudo isso é determinado 
pelo Conselho de Admi-
nistração que se apoia em 
informações precisas de 
mercado, buscando conhe-
cer as melhores práticas 
tanto no Brasil quanto no 
exterior. Em suma, é assim 
que as grandes empresas 
globais administram a 
remuneração de seus prin-
cipais executivos. 

Na Petrobras não é 
diferente. Os valores de 
remuneração do ex-pre-
sidente da empresa di-
vulgados pela imprensa 
talvez choquem as pessoas 
por estarem muito acima 
dos ganhos salariais da 
maioria dos brasileiros. 
Mas no universo dos altos 
executivos, os valores ci-
tados estão em linha com 
o mercado em termos de 
números de salários para 
remuneração variável, po-
rém relativamente abaixo 
em termos de salário base 
do que praticam algumas 
das maiores corporações 
mundiais.

 
(*) - É sócio da BR Rating, primeira 

agência de classificação de risco em 
governança corporativa do Brasil.

Ronald Bozza (*)

O método de produção fordista exigia 
vultosos investimentos em máquinas e 
instalações, mas permitiu que a Ford 
produzisse mais de dois milhões de 
carros por ano, durante a década de 
1920 – o primeiro veículo produzido 
dessa forma foi o Ford Modelo T, 
mais conhecido por aqui como "Ford 
Bigode".  A título de comparação, em 
2020 toda a indústria automobilística 
brasileira produziu praticamente dois 
milhões de veículos.

A história mostra que atenção 
e capacidade de observação são 
atributos importantes e devem ser 
cultivados.

(*) É Doutor em Ciências pela Universidade de S. 
Paulo e professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (vjbreternitz@mackenzie.br).

tarefa específica no desmembramento 
da carcaça: atordoamento do animal, 
sangramento, corte da cabeça, retirada 
do couro, corte da carne, remoção das 
vísceras, lavagem etc. Swift e Armour 
tornaram-se grandes empresários do 
setor de carnes.

Ford percebeu a eficiência desse pro-
cesso e inverteu-o: a plataforma sobre 
a qual seria montado um carro seria 
transportada por uma esteira rolante 
e os operários, que ficariam pratica-
mente parados, iriam integrando peças 
à plataforma.  Buscava-se assim a eli-
minação do movimento inútil: o objeto 
de trabalho era entregue ao operário, 
ao invés dele ir buscá-lo. Cada operário 
realizava apenas uma operação simples 
ou uma pequena etapa da produção, 
podendo ser muito pouco qualificados. 

Vivaldo José Breternitz  (*)

Mas as linhas de montagem têm 
uma história interessante:  nas-
ceram da visita que Ford fez a 

um matadouro de Chicago, conforme o 
próprio Ford relata em sua autobiogra-
fia "My Life and Work", de 1922.

Gustavus Swift e Philip Armour 
haviam criado um sistema de abate e 
“desmontagem” de bovinos que per-
mitia que isso fosse feito em escala 
industrial. Nos frigoríficos, os animais 
passaram a ser suspensos de cabeça 
para baixo por uma corrente que corria 
por um trilho elevado, passando de um 
funcionário a outro, que trabalhavam 
em postos fixos. 

Cada funcionário executava uma 

News@TI ricardosouza@netjen.com.br

ocorrerão em sábados alternados, das 8 às 12 horas e das 13 às 
17 horas. A seleção será realizada por ordem de inscrição. Os 
procedimentos de inscrição e demais informações estão no site 
https://especializacaoufscar.wixsite.com/planejamento. Dúvidas 
podem ser esclarecidas pelo telefone (15) 99691-6032 (também 
WhatsApp) ou pelo e-mail mba.rad.ufscar@gmail.com. 

Bolsa de Pós-Doutorado da Fapesp na área 
de Físico-Química

@O Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento de Mate-
riais Funcionais (CDMF), um dos Centros de Pesquisa, 

Inovação e Difusão (CEPIDs) apoiados pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e com 
sede na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está 
com inscrições abertas para uma vaga de pós-doutorado para 
desenvolver o projeto "Simulação de processos e materiais 
eletroquímicos para armazenamento e conversão de energia 
usando o método de elementos finitos". Para concorrer à vaga, 
os interessados devem enviar e-mail até 15 de março para 
bolsapdecp@gmail.com, com a seguinte documentação: carta 
apresentando interesse; Currículo Vitae resumido, apresen-
tando a formação acadêmica, publicações, e informações que 
comprovem a sua experiência científica na área do projeto; e 
nomes e e-mails de duas pessoas como referência. A vaga está 
aberta a brasileiros e estrangeiros. O selecionado receberá 
Bolsa de Pós-Doutorado da Fapesp no valor de R$ 7.373,10 
mensais e Reserva Técnica equivalente a 10% do valor anual 
da bolsa para atender às despesas imprevistas e diretamente 
relacionadas à atividade de pesquisa. Mais informações no site 
do CDMF (http://cdmf.org.br/).

SentinelOne compra Scalyr 

@Para agregar ainda mais sofisticação à sua plataforma 
XDR, autônoma e inteligente, de proteção de dados, a 

SentinelOne, cujas soluções são distribuídas com exclusividade 
no Brasil pela CLM, adquire a Scalyr. Esta startup, fundada 
por engenheiros que trabalhavam na Google em 2011, faz o 
gerenciamento e análise de logs, em Nuvem, de forma extre-
mamente rápida, em escala de terabytes. O negócio de US$ 
155 milhões é a primeira aquisição da SentinelOne. A compra 
turbina a plataforma XDR da SentinelOne, que usa inteligência 
artificial para detectar de forma aprimorada os ataques a uma 
rede e responder a eles de forma autônoma, o que é imprescin-
dível para fazer frente às ameaças cada vez mais inteligentes 
(www.sentinelone.com).

Especialização em Planejamento, Manejo e 
Restauração de Áreas Verdes

@O Departamento de Ciências Ambientais (DCA-So) do 
Campus Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar) está com inscrições abertas para o curso de espe-
cialização em Planejamento, Manejo e Restauração de Áreas 
Verdes. As aulas terão início no dia 6 de março e serão realiza-
das em ambiente virtual durante o período de isolamento. 'A 
especialização tem objetivo de preparar e atualizar profissionais, 
a partir de conhecimentos técnico-científicos, para atuação no 
planejamento, implantação e monitoramento de projetos de 
restauração em áreas verdes urbanas e rurais, promovendo, 
com isso, a recuperação ambiental de zonas degradadas, com 
base nos princípios legais, técnicos e ambientais. O curso 
é semipresencial, com carga horária de 368 horas. As aulas 

A EasyJur, software de inteligência 
jurídica que vem operando desde 2016, 
se une à Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) do Paraná e à Caixa de Assistência 
dos Advogados do Paraná (CAAPR) para 
oferecer acesso gratuito à plataforma de 
gestão da legaltech para advogados para-
naenses. A solução ofertada está disponí-
vel para todos os profissionais de Direito 
regularmente inscritos na OAB PR. Os 
escritórios de advocacia podem cadastrar 
até três profissionais na solução e registrar 
até 500 processos na plataforma.

Por ser uma solução em nuvem, o acesso 
ao software é inteiramente online, possi-

CAAPR, OAB e EasyJur firmam parceria e disponibilizam 
sistema de controle de processos para advogados

ela consegue, de forma intuitiva, facilitar 
o acompanhamento de processos sem 
perder os prazos, bem como aprimorar a 
organização do escritório, considerando a 
base cadastral dos clientes. “A advocacia 
4.0 é um marco para todo o segmento 
jurídico. Pensando nisso, desenvolvemos 
uma solução que conta com tecnologia 
de ponta para otimizar o tempo do ope-
rador do Direito com tarefas manuais e 
repetitivas”, pontua. “Estamos felizes em 
fazer parte desse processo de mudança no 
setor. Esperamos, cada vez mais, poten-
cializar a rotina jurídica e levar benefícios 
para advogados paranaenses”, finaliza o 
executivo.

bilitando benefícios como, por exemplo, a 
dispensabilidade de aquisição de máquinas 
para instalação, uma vez que pode ser aces-
sada em qualquer hardware. Além disso, 
oferece vantagens, como o acompanhamen-
to de processos, audiências e honorários. 
A plataforma reduz em até 80% as tarefas 
repetitivas do dia a dia dos advogados e de 
todo o backoffice jurídico, proporcionando 
aos profissionais mais tempo para se dedicar 
a atividades estratégicas relacionadas à sua 
área de atuação.

De acordo com Vinícius Marques, Foun-
der e CEO da EasyJur, uma das principais 
vantagens de contar com a solução é que 

Freepik



www.netjen.com.br

São Paulo, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021Economia 3

D - Controle das Carteiras
A SmartBrain, primeira e mais completa plataforma de controle e 
consolidação de investimentos, lança o aplicativo Advisor SmartBrain, 
que ajuda investidores e assessores de investimentos a controlar suas 
carteiras de investimentos de uma forma rápida e simplificada, na palma 
da mão. O app é uma solução completa para controlar investimentos, 
que permite ao investidor fazer análises e comparações para tomar de-
cisões mais assertivas e ampliar o patrimônio. Além disso, o aplicativo 
permite, sem custo, que todos os investimentos, em qualquer banco 
ou corretora, sejam consolidados no Advisor e possam ser visualizados 
por meio de gráficos e relatórios. O Advisor SmartBrain monitora a 
performance dos ativos e da carteira e oferece ainda, diversos tipos 
de análises e comparações, gerando com isso ótimas oportunidades de 
ganhos (www.smarbrain.com.br).

E - Novas Franquias
Apesar da recessão em 2020, o segmento de Alimentação segue em 
forte recuperação e no terceiro trimestre alcançou a marca de 10.854 
unidades. A rede de franquias especializada em calzones, sucos e açaí 
Calzoon está acompanhando a retomada acelerada e apenas nos primeiros 
meses de 2021 vai inaugurar 22 lojas franqueadas até abril. Serão oito 
unidades na região Centro-Oeste, seis no Sul, quatro no Nordeste, duas 
no Sudeste e duas no Norte do país. Com praticidade na operação, a 
Calzoon teve um crescimento de 800% no segundo semestre de 2019 e 
comercializou mais de 60 franquias desde o início de 2020. O produto 
chega na loja pronto e congelado, e o franqueado deve focar apenas em 
assar o calzone no forno e no atendimento ao cliente. Saiba mais em: 
(www.calzoon.com.br).

F - Profissionais de TI 
Empresa de consultoria de TI e Outsourcing está selecionando profissio-
nais para atuar como gerente de projeto, consultor, analista e desenvol-
vedor. Com a missão de encontrar os melhores profissionais do mercado, 
selecionar de acordo com as necessidades das companhias contratantes, 
a MPJ Solutions está recebendo currículos. A empresa caminha para se 
consolidar como um dos maiores players em outsourcing com mão de 
obra multidisciplinar e hiper qualificada, pronta para trabalhar com um 
ambiente digital cada vez mais interligado e dinâmico. Então, se você se 
encaixa em uma das vagas abaixo, envie o seu currículo para: (thamires.
silva@mpjsolutions.com) e boa sorte. 

A - Lideranças Femininas
A USP realiza em 8 de março, Dia da Mulher, das 9h às 13h, o simpó-
sio ‘Mulheres, Poder e Sociedade’. O encontro, online, irá debater o 
papel das mulheres na sociedade contemporânea e suas contribuições 
sociais, políticas, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais. O 
evento é gratuito e aberto a todos os interessados, mas para receber 
o atestado de participação é necessário fazer inscrição prévia. O site 
é (cultura.usp.br/simposiomulheres). Entre as convidadas estão Luiza 
Trajano, Mayana Zatz, Erika Hilton, Regina Silveira, Esmeralda Ribeiro, 
Gal Martins, Vanderlan Bolzan e Soraya Chung Saura. A programação 
congrega uma diversidade de convidadas para que o público tenha a 
oportunidade de conhecer e valorizar as diversas ações em curso pelas 
lideranças femininas.

B - Militares Veteranos
O Ministério da Defesa publicou uma portaria que dispõe sobre os pro-
cedimentos que deverão ser adotados para a contratação dos militares 
veteranos para atuarem no Programa Nacional das Escolas Cívico-Mi-
litares. Além de apresentar os procedimentos, a portaria detalha como 
será feita a análise das qualificações, bem como seus trâmites, além 
de aspectos relativos aos atos de designação e de dispensa. Um outro 
ponto abordado abrange as condições às quais o militar designado ficará 
sujeito, no que se refere à apresentação, traje e normas a serem seguidas. 
Quando anunciado, em 2019, previa 200 escolas neste modelo até 2023. 
Até 2020, 50 escolas aderiram ao programa piloto. 

C - Cultura e Diplomacia 
A Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie abriu as inscrições 
para o curso ‘Cultura é Diplomacia’, ministrado por Felipe Viveiros e 
que acontece entre 6 de março e 17 de abril, aos sábados, das 10h às 
11h30, em sistema EaD. O curso é aberto ao público, gratuito e oferece 
também certificado de participação. As aulas, que abordam a música 
como fonte de conhecimento político, especialmente na construção de 
identidade, nação, sociedade e resistência, oferece em seu conteúdo 
uma resposta musical às interpretações convencionais da política. O 
escopo baseia-se em desafiar perspectivas dominantes por meio de 
Estudos Culturais e abordar, de maneira inovadora e interdisciplinar, 
Política e Formas de Governo usando a música como objeto de análise. 
Inscrições no link: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FalpQLSfJIeD-
ndHFEBXr0irjB_OyYfErAkpBSH4nmoX1xzANW9Kl6Zg/viewform).

G - Projetos Inovadores 
O Ideiaz Powered By InovAtiva abriu inscrições para selecionar 150 projetos 
inovadores e de impacto socioambiental em estágio de ideação de todo país, 
que receberão apoio gratuito de incubadoras e aceleradoras credenciadas 
no programa. Os projetos terão suporte para desenhar e validar seu modelo 
de negócios, desenvolver protótipo de produto ou serviço e elaborar seu 
pitch – como é chamada a apresentação de negócios de startups. Reali-
zado pela Anprotec, o Sebrae e a Secretaria de Emprego do Ministério 
da Economia, oferece atividades de mentoria, consultoria organizacional, 
suporte tecnológico, suporte para formalização do negócio e qualificação 
empreendedora. Mais informações: (www.inovativabrasil.com.br).

H - Conselho Escolar
Estão abertas as inscrições para o Curso de Aperfeiçoamento em 
Conselho Escolar, que será realizado pelo MEC. Objetiva promover 
formação em nível de aperfeiçoamento aos técnicos das secretarias 
estaduais e municipais de educação e das regionais de ensino, para 
fortalecer o conselho escolar e aprimorar a participação da família na 
escola. Também visa a estimular a constituição e o fortalecimento de 
conselhos escolares como instrumentos de participação e fiscalização na 
gestão escolar e educacional. Segundo dados do Censo Escolar 2020, os 
conselhos escolares estão em funcionamento em 68% das escolas públi-
cas de ensino fundamental e em 80,7% das escolas públicas de ensino 
médio. As inscrições ficarão disponíveis pelo site (simec.mec.gov.br).

I - Preço da Construção
O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M), medido pela 
FGV, registrou taxa de 1,07% em fevereiro, resultado superior ao 0,93% 
de janeiro. O INCC-M acumula taxas de inflação de 2% no ano e de 
10,18% em 12 meses. A inflação dos materiais e equipamentos usados 
na construção subiu de 1,43% em janeiro para 2,39% em fevereiro. A 
taxa dos serviços também cresceu, de 0,48% para 1,05% no período. 
Por outro lado, a taxa de inflação da mão de obra recuou de 0,61% em 
janeiro para 0,03% em fevereiro. O INCC-M é medido mensalmente em 
sete capitais brasileiras: Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
São Paulo, Belo Horizonte e Salvador.

J - Atendimento aos Usuários
A frota de guinchos, que atua nas rodovias do corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto, ganhou reforço. A Ecopistas, em parceria com a Porto 
Seguro, disponibilizou um guincho elétrico que aturará nos atendimentos 
aos usuários. Com autonomia para 240km, capacidade de bateria de 97Kwh 
e recarga em até 6h, esse é o segundo veículo elétrico da EcoRodovias 
usado para operação em rodovia no Brasil. Estará à disposição da con-
cessionária neste sábado (20) e se soma às 26 viaturas que estarão em 
operação nas rodovias, entre elas: ambulâncias de resgate e UTI, guinchos 
leves e pesados, veículos para inspeção de tráfego, supervisão e apoio. 
Serão mais de nove guinchos para atender aos usuários nos períodos de 
maior movimentação no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

Mercado de recebíveis 
vai destravar crédito 

para PMEs
No Brasil, 
equipamentos, 
estoques e recebíveis 
representam a maior 
parte dos ativos 
de uma empresa 
média; enquanto os 
ativos imobilizados 
representam a menor 
parte

Apesar disso, os ban-
cos ainda preferem 
os ativos imobiliza-

dos como garantias para 
contratos de empréstimos. 
Mas, essa preferência por 
ativos imobilizados prejudi-
ca a tomada de crédito por 
indústrias e varejistas, que 
ficam com opções restritas 
de financiamento para suas 
operações. Para viabilizar 
o giro neste contexto, a 
antecipação de recebíveis, 
especialmente a de dupli-
catas e crédito de cartões, 
consolidou-se como uma das 
modalidades mais efetivas 
para concessão de crédito 
no Brasil. 

A antecipação de recebí-
veis permite que as empresas 
vendam a prazo ou parce-
lado, mas recebam à vista. 
É um produto de crédito 
mais simples e mais rápido 
de ser acessado. No último 
ano, mais de 1/3 do volume 
de crédito distribuído pelo 
sistema financeiro foi via 
antecipação, o que é mais 
do que os bancos conseguem 
aprovar em capital de giro. 
No caso dos recebíveis do 
cartão de crédito, a anteci-
pação vai ficar melhor, para 
os empresários. 

A partir do dia 7 de junho 
entra em vigor a regulamen-
tação do Banco Central que 
determina que os recebíveis 
de cartões precisarão ser re-
gistrados em uma infraestru-
tura do mercado financeiro 
denominada câmara regis-
tradora, que são empresas 
de tecnologia - licenciadas e 
reguladas pelo BC - criadas 
para garantir a unicidade e 
a disponibilidade dos ativos 
financeiros que estão sendo 
negociados no mercado. 

O registro dos recebíveis 
de cartão de crédito garante 

para o mercado que aquela 
carteira de recebíveis de 
cartão tem lastro, e que ela 
ainda não foi vendida para 
terceiro. É, portanto, uma 
infraestrutura do mercado 
financeiro para reduzir a 
fraude e diminuir o risco 
em operações de crédito. 
Da forma como é hoje, os 
empresários só podem ne-
gociar a antecipação dos 
recebíveis dos cartões com 
as adquirentes, ou seja, com 
as donas das maquininhas. 
Sem poder levar a carteira 
para outros compradores, os 
empresários ficam sem a pos-
sibilidade de barganha para 
negociar taxas melhores. 

Após fazer o registro da sua 
carteira de crédito de cartões 
em uma câmara registradora, 
o empresário poderá nego-
ciar os recebíveis dos cartões 
com múltiplos credores, ou 
usar estes recebíveis como 
garantia em operações de 
crédito. A competição pela 
compra dos direitos creditó-
rios vai destravar mais e me-
lhores condições de crédito 
para varejistas, indústrias e 
prestadores de serviço no 
país, inclusive aqueles de 
pequeno e médio porte. 

No Brasil, por ano, R$ 2,3 
trilhões são vendidos através 
de cartões; e esse volume 
aumenta com a digitalização 
da economia. Em 2020, se-
gundo dados do BC, o volume 
de antecipação de faturas de 
cartão no sistema financei-
ro somou  R$ 200 bilhões. 
Existe um espaço de cresci-
mento enorme, com mais e 
melhores negociações, com 
a entrada de novos credores 
que poderão adquirir essas 
carteiras, devemos obser-
var melhoria nas condições 
negociadas em favor dos 
empresários. 

O uso destes recebíveis 
de cartões registrados como 
garantia de operações de 
crédito e financiamento de-
verá ocasionar um destrava-
mento no volume de crédito 
disponível para as empresas 
pequenas e médias. 

(*) - É fundador e CEO da Grafeno, 
fintech que oferece contas digitais e 

infraestrutura de registros eletrônicos 
para empresas e credores (https://

www.grafeno.digital/). 

Paulo David (*)

A Sondagem Industrial, 
pesquisa da Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI), mostra que o índice 
de evolução do número 
de empregados ficou em 
51,3 pontos em janeiro. 
Foi a primeira vez, em dez 
anos de pesquisa, que as 
contratações superaram as 
demissões no primeiro mês 
do ano. Com isso, o empre-
go industrial acumula sete 
meses consecutivos de alta. 
Esse indicador varia de 0 a 
100, sendo 50 pontos a linha 
de corte que separa a alta 
da queda no emprego.

De acordo com o gerente 
de Análise Econômica da 
CNI, Marcelo Azevedo, 
as contratações refletem 
a rápida recuperação da 
indústria no segundo se-
mestre do ano passado. A 
Utilização da Capacidade 
Instalada (UCI) ficou em 
69%, o maior percentual 
para o mês desde 2014. A 
produção industrial seguiu 
o movimento típico do iní-
cio de ano, desacelerou e 
caiu em relação a dezem-
bro de 2020. O índice de 
evolução da produção ficou 
em 48,2 pontos, abaixo da 

Apesar da pandemia, as expectativas para a economia seguem 
otimistas.

O indicador chegou a 78 pontos, 
em uma escala de zero a 200 pontos.

Com essa alta, que foi 
a primeira depois de 
quatro perdas conse-

cutivas, o indicador chegou 
a 78 pontos, em uma escala 
de zero a 200 pontos. 

Segundo a pesquisado-
ra da FGV Viviane Seda 
Bittencourt, a melhoria da 
confiança em fevereiro pode 
estar vinculada ao início 
da campanha de vacinação 
contra a Covid-19 e a pos-
sibilidade de pagamento de 
novas parcelas do auxílio 
emergencial.

“Os níveis de confiança, 
no entanto, continuam bai-
xos e a sustentação de uma 

Prévia da 
inflação oficial 
fica em 0,48% 

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
15 (IPCA-15), que mede a 
prévia da inflação oficial do 
país, registrou taxa de 0,48% 
em fevereiro. O índice ficou 
abaixo do 0,78% observado 
em janeiro deste ano mas 
acima do 0,22% de fevereiro 
do ano passado. Os dados 
foram divulgados ontem 
(24) pelo IBGE. O IPCA-15 
acumula taxas de inflação de 
1,26% no ano e de 4,57% no 
período de 12 meses.

A taxa da prévia de feve-
reiro foi influenciada princi-
palmente pelos transportes, 
que registraram inflação 
de 1,11%, devido à alta de 
preços de itens como a ga-
solina (3,52%), óleo diesel 
(2,89%), etanol (2,36%) 
e gás veicular (0,61%). Os 
gastos com educação tive-
ram alta de 2,39% e também 
tiveram impacto importante 
na prévia da inflação de 
fevereiro. 

Os alimentos, com inflação 
de 0,56%, foram outro grupo 
com impacto importante na 
inflação. Por outro lado, o 
grupo de despesas de habi-
tação teve deflação (queda 
de preços) de 0,74%, princi-
palmente devido à queda nas 
tarifas de energia elétrica 
(-4,24%). Outro grupo com 
deflação foi comunicação 
(-0,09%) (ABr).
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Confiança do consumidor sobe 
em fevereiro, segundo FGV

O Índice de Confiança do Consumidor, calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), cresceu 2,2 
pontos na passagem de janeiro para fevereiro

de trabalho.
Que vem se tornando algo 

difícil no primeiro semestre 
de 2021, considerando-se 
a grande dificuldade que 
será novamente enfrentada 
pelas empresas do setor de 
serviços, segmento que mais 
emprega no país”. A alta da 
confiança do consumidor 
foi puxada pelo Índice de 
Expectativas, que mede o 
otimismo em relação ao fu-
turo e que subiu 2,7 pontos, 
para 84,8 pontos. O Índice de 
Situação Atual, que mede a 
confiança no presente, au-
mentou 1,4 ponto e chegou 
a 69,5 pontos (ABr).

tendência de alta dependerá 
de fatores como a velocidade 
da vacinação, da evolução 

dos números da pandemia 
no Brasil e, principalmente, 
da recuperação do mercado 

Emprego cresce na indústria pelo 
sétimo mês seguido

linha divisória de 50 pon-
tos, o que revela queda na 
produção. 

“A queda na atividade 
industrial foi mais forte 
na passagem de 2020 para 
janeiro de 2021 do que nos 
três anos anteriores. No 
entanto, a produção dos úl-
timos meses do ano passado 
também esteve mais aque-
cida. O que percebemos é 
que, mesmo com a queda, 
a produção se mantém em 
nível relativamente ele-
vado, o que explica a alta 
do emprego em janeiro”, 
explica Marcelo. Os esto-
ques estão abaixo do que 
as empresas planejavam, 

mas a queda foi menos 
intensa em janeiro do que 
nos meses anteriores, e 
a distância entre o nível 
de estoque desejado e o 
estoque efetivo diminui. 

Como a situação ainda 
não se normalizou, esse 
fato indica que, possivel-
mente, os empresários 
estão planejando trabalhar 
com nível de estoque mais 
baixo do que no passado. 
As expectativas para a 
economia seguem otimis-
tas. Foram consultadas 
1.804 empresas, sendo 437 
grandes, 618 médias e 746 
pequenas, entre 1º e 12 de 
fevereiro (Fonte: AI/CNI).

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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Segmento de 
food service deve ter 

um cenário 
mais promissor

O ano de 2020 foi 
desafiador para 
praticamente todos os 
setores da economia

A crise de saúde e 
sanitária causada 
pela pandemia atin-

giu com mais força alguns 
segmentos, como o de food 
service. A condição de iso-
lamento social, como uma 
das medidas para conter 
o novo Coronavírus, teve 
desdobramentos que mu-
daram até mesmo o perfil 
de consumo, entre eles, o 
alimentício. 

Restrições de funciona-
mento relacionadas aos 
horários e formas de aten-
dimento exigiram que os 
estabelecimentos se adap-
tassem rapidamente, a fim 
de garantir sua receita e 
sobrevivência. De acordo 
com dados levantados pela 
ABIA (Associação Brasileira 
da Indústria de Alimentos), 
em conjunto com o IBGE, 
e projeções da Food Con-
sulting, aproximadamente 
25% dos operadores de 
food service não resistiram 
à crise e encerraram suas 
atividades. 

Grande parte das falências 
se deve à falta de adaptação 
dos negócios aos novos 
canais comerciais, como 
os aplicativos de refeições 
com delivery e take away.  
O que antes era visto como 
uma ferramenta a mais para 
impulsionar as vendas, tor-
nou-se a essência do empre-
endimento, devido à atual 
necessidade do consumidor. 

Outro canal que também 
ganhou relevância no perí-
odo foram as plataformas 
de promoção por meio das 
mídias sociais, que se tor-
naram verdadeiras vitrines 
virtuais para venda dos itens 
oferecidos, assim como seus 
diferenciais e lançamentos. 

Nesse ponto, podemos 
dizer que esses canais 
permitiram ir além da ex-
posição comum às vitrines 
físicas; eles possibilitaram 
maior interação com o 
consumidor, entendimento 
de suas expectativas e ne-
cessidades, para aplicação 
de melhorias contínuas ao 

dia a dia do negócio. Foram 
como termômetros, com 
rápidos feedbacks, para que 
o operador pudesse avaliar 
seu nível de aceitação e pre-
ferência de seus clientes. 

Essas plataformas foram 
também fundamentais para 
os novos negócios que sur-
giram no período. Com o 
aumento do desemprego, al-
gumas pessoas precisaram 
se reinventar para garantir 
uma renda e muitas receitas 
culinárias de família foram 
colocadas em prática e ofe-
recidas ao público. Ainda 
que de maneira informal, 
houve um aumento consi-
derável dessa fatia do food 
service. 

Embora todos os desafios 
enfrentados, os estabeleci-
mentos que conseguiram 
atravessar esse período, de 
forma sustentável, contarão 
agora com um cenário me-
nos competitivo e mais pro-
missor, com a perspectiva 
de manter e até ampliar sua 
participação no comércio. 

Dentro desses novos pa-
drões de funcionamento, 
impulsionados principal-
mente pelo delivery e take 
away, estima-se que o setor 
passará de uma queda de 
32% em 2020 para uma alta 
em torno de 25% em 2021, 
segundo as projeções da 
Food Consulting. 

Um futuro ainda incerto 
acaba trazendo inseguran-
ça à ponta de toda essa 
cadeia, fazendo com que os 
operadores do food service 
sigam com cautela em suas 
compras e investimentos 
em estoques. Mas, diante 
das perspectivas positivas, 
aos poucos, é possível sentir 
o mercado se adequando ao 
seu novo normal. 

Os desafios sempre existi-
rão, mas eles também vêm 
acompanhados de oportu-
nidades. Manter o otimismo 
e buscar novas soluções 
diante das adversidades nos 
torna mais fortes, nos faz 
seguir em frente e alcançar 
o sucesso. Juntos, vamos 
superar essas dificuldades 
para um futuro melhor para 
todos. 

(*) - É diretor comercial da 
Agropalma, maior produtora de óleo 

de palma sustentável da América 
Latina (www.agropalma.com.br).

André Gasparini (*)
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Como é possível morar legalmente no Canadá e desfrutar de 
todos os benefícios que só o país oferece.

O Canadá espera receber mais de 1 milhão e 233 mil 
novos residentes permanentes nos próximos meses. 
“Com uma população pequena e cada vez mais idosa, o 
Canadá tem uma escassez muito grande de trabalhadores. 
O problema do país é a falta de pessoas para morar e 
trabalhar e engana-se quem pensa que são subempregos, 
as vagas em aberto são para diversos cargos e níveis. 

O salário-mínimo gira em torno de dois mil dólares 
canadenses. Um auxiliar administrativo, por exemplo, 
vai ganhar em torno de 3000 mil a 3500 dólares cana-
denses”, destaca Daniel Braun, presidente da Cebrusa 
Northgate. Diante desse cenário promissor, a empresa 
preparou uma mentoria aberta para explicar como dar 
os primeiros passos e morar legalmente no país. 

“Eu quero mostrar como é possível dar os primeiros 
passos para morar legalmente no Canadá e desfrutar 
de todos os benefícios que o país oferece. O Canadá 
é um país totalmente aberto à imigração com ampla 
chance profissional em mais de 200 áreas diferentes”, 
afirma. A Cebrusa Northgate irá oferecer o Checklist 
da Imigração, uma ajuda extra com um passo a passo 
de como morar no país de maneira clara e objetiva.

“Nesse novo ciclo de imigração é possível imigrar 
para o Canadá, independente de diploma, condição 
financeira ou domínio da língua inglesa”. Para se ins-
crever, basta clicar no link (https://danielbraun.com.
br/checklist-imigracao-insc). A Northgate Immigration 
Services, escritório de consultoria de imigração, loca-
lizado em Vancouver, oferece serviços que vão desde 

Criar um plano de ação contribui e muito para o sucesso do seu 
produto, marca ou coleção.

E é verdade! Um cliente 
fiel, além de trazer 
bons resultados por si 

próprio, é responsável pela 
famosa propaganda “boca a 
boca”. Pensar em estratégias 
de venda e oferecer algo que 
o seu cliente realmente vai 
valorizar é o principal ponto 
de partida.

Inicialmente, saber e en-
tender o perfil do consu-
midor pode tornar estas 
estratégias mais fáceis, 
pois assim, as chances de 
venda são mais garantidas. 
Para Márcia Machado (*), 
proprietária das lojas cola-
borativas Amor de Mãe em 
BH, é sempre bom ouvir 
os clientes. “Peça e anote 
sugestões, assim, fica mais 
fácil saber por onde começar 
quando for implantar alguma 
mudança ou novidade. Dessa 
forma, você saberá exata-
mente o que a sua clientela 
quer e o retorno que terá”.

Ela acrescenta que geren-
ciar os dados do cliente pode 
ajudar a conhecer este perfil, 
oferecendo condições espe-
ciais. “Clientes fiéis adoram 

Cesar Sponchiado (*)
 
A indústria audiofônica vem se reinventando e já 

evoluiu do formato de rádio tradicional para o podcast 
e agora para o Clubhouse, com conteúdos ao vivo. O 
aplicativo, disponível apenas para sistema operacional 
IOS e com a necessidade de convite, deve ganhar uma 
versão para Android em breve. O modelo de consumo 
de conteúdo é bem parecido com o rádio e podcast 
e permite liberdade para executar outras atividades 
enquanto se escuta um debate, porém é mais avançado. 

E essa evolução está na interação, na possibilidade 
da comunicação bidirecional. 

É como se a qualquer momento do seu programa 
de rádio preferido você pudesse pedir pra fazer parte 
do debate com o apresentador sem precisar fazer 
uma ligação ou mandar mensagens de texto, seja por 
aplicativos ou e-mail. Basta “levantar a mão”, função 
que alerta os moderadores da sala que você tem in-
teresse em participar do debate e cabe ao moderador 
conceder a vez. 

As salas são como essas reuniões de debatedores 
e ouvintes em torno de um tema. O aplicativo é um 
misto de rádio, com Zoom e o Discord. O Zoom todo 
mundo já conhece, aplicativo de conferências onde é 
possível reunir milhares de pessoas através de convites. 
O Discord saiu do nicho dos gamers para virar suces-
so nas empresas, com o advento do Home Office, ao 
permitir reunir pessoas com determinados interesses 
numa mesma sala com microfone aberto. 

A sensação é de estar participando de uma grande 
conferência, com várias salas temáticas em formato de 
rodas de conversas. Os usuários podem transitar entre 
as salas ao vivo e contar com a busca de opções mais 
adequadas para os seus interesses. Outro diferencial 
é que o aplicativo foi viralizado por um público adulto. 

É como se, no seu programa de rádio preferido, 
você pudesse pedir pra fazer parte do debate com o 

apresentador.

Como destacar o seu negócio 
em tempos de pandemia?

Certamente, você já ouviu aquela história de que manter um cliente pode ser mais lucrativo do que 
conquistar um novo

invista em parcerias com 
influenciadores que falem 
para o seu público. Eles 
geram uma identificação 
com o seguidor e podem 
transformá-los em clientes”, 
orienta a lojista.

Ainda segundo a empre-
endedora, criar um plano de 
ação contribui e muito para 
o sucesso do seu produto, 
marca ou coleção. “Deixar o 
cliente curioso e interessado 
no seu negócio é ideal para 
o manter sempre por perto, 
com grandes chances de 
continuar adquirindo. Invis-
ta em um bom marketing que 
instigue o cliente naquele 
produto. 

Mesmo que não seja nada 
muito grande, é legal fazer 
ele perceber que a loja quer 
a sua presença. Em alguns 
casos, você pode convidá-lo 
a participar de algum evento 
de lançamento, presencial 
ou online, fidelizando ainda 
mais a sua marca”, conclui. 

(*) - Empresária, influenciadora digital 
e moderadora do Grupo Amor de 

Mãe BH.  (@marciacmachado e @
grupoamordemaebh).
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ser lembrados, e isso pode 
contribuir para que o seu 
negócio continue cativando 
os compradores. Ter um 
banco de dados com a data 
de aniversário dos clientes 
para oferecer promoções 
ou algum brinde é uma boa 
forma de manter um relacio-
namento com ele. 

Você pode também guar-
dar as informações de com-
pra de cada um, para estar 
sempre atento a quais são as 
preferências daquela pessoa 

e o que pode agradá-lo em 
futuras compras”, afirma 
Márcia. Outra dica da espe-
cialista é gerenciar esses da-
dos online e as redes sociais 
são ótimas ferramentas para 
fazer isso. 

“No Instagram, por exem-
plo, existe a opção das en-
quetes, caixinha de pergun-
tas e lives interativas. São 
várias as formas de refinar 
as preferências e acatar 
sugestões e opiniões dos 
compradores. Além disso, 

Canadá pretende receber 
1 milhão e 233 mil novos imigrantes

a consultoria até a imigração, auxiliando no enten-
dimento e planejamento de imigração, aplicação de 
vistos e também processos nos mais de 60 programas 
de imigração no Canadá.

As duas empresas se juntaram para ampliar ainda 
mais os serviços para quem deseja morar em um dos 
melhores países do mundo. Mais informações: (https://
whats.link/northgateimmigrations) ou (contato@ce-
brusa.com.br).

Clubhouse - chegou a vez do áudio 
nas redes sociais

Diferentemente do TikTok, por exemplo, que durante 
um tempo foi a rede social da geração Z, o Clubhouse foi 
repercutido por usuários do ecossistema mais focados 
em networking e conteúdo, um público mais parecido 
com o do Linkedin. 

Figuras notáveis como Oprah Winfrey, Mark Zucker-
berg e Elon Musk já marcaram presença nas salas. Essa 
relevância pode ser um indicativo de que o conceito 
chegou para ficar. As interações por voz estão conquis-
tando cada vez mais espaço no mercado. Os assistentes 
virtuais têm chegado às casas das pessoas e feito parte 
das interações do cotidiano. 

Ouvir é a “nova leitura” e o boom dos podcasts e 
audiobooks no Brasil recentemente são prova disso. 
O Clubhouse explora esse aspecto, identificando-se 
com o cansaço das pessoas por ter que ler e assistir 
conteúdo constantemente, o app veio para consolidar 
de vez o áudio com esse toque “do novo” para o que 
já nos é familiar. 

(*) - É fundador e CEO da TunAd. Clubhouse: @cesarspo. 

olhardigital.com/reprodução Vivaldo José Breternitz (*)
 
Mineradores de bitcoins rou-

baram o equivalente a US$ 2 mi-
lhões em energia elétrica desde 
o final de 2020, diz a polícia do 
estado de Johor, na Malásia. As 
autoridades apreenderam 1.746 
computadores, instalados em 
21 locais diferentes, que eram 
usados para a mineração e pren-
deram sete envolvidos. Para o 
roubo, os criminosos alteraram 
medidores de consumo para 
parecer que consumiam muito 
menos eletricidade - fizeram 
aquilo que no Brasil se chama 
“gato”. 

A polícia estima que foram 
roubados pela quadrilha cerca 
de US$ 22 milhões em eletrici-
dade, somente durante o ano 
de 2020. E embora o roubo seja 
um problema, ele não é o único; 
se não houver uma repressão 
ao consumo de energia para 
mineração de criptomoedas, 
novos problemas surgirão, pois, 
essa atividade já consome mais 
energia que Argentina, Holanda 
e Emirados Árabes juntos 

A mineração de criptomoedas 

é um processo computacional 
bastante complexo e intenso, 
que requer enormes quanti-
dades de energia. Se imensas 
quantidades de eletricidade fo-
rem empregadas para produzir 
o que não passa de uma moeda 
virtual que beneficia a muito 
poucos, o planeta inteiro sofre-
rá em termos de agressões ao 
meio ambiente, especialmente 
no hemisfério norte, onde boa 
parte da eletricidade provém da 
queima de combustíveis fósseis. 

A polícia malaia segue inves-
tigando o assunto, tentando 
descobrir novos roubos e iden-
tificar os cérebros da operação; 
os presos até agora seriam 
apenas guardas dos locais 
onde os computadores estavam 
instalados. Será que por aqui 
não estão acontecendo coisas 
semelhantes? Lembremos que 
em alguns lugares a polícia e as 
distribuidoras de energia elétri-
ca não chegam, e os “gatos” são 
a regra, e não a exceção. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é 
professor da Faculdade de Computação e 
Informática da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 

Estão roubando eletricidade 
para minerar bitcoins



Segurança no PIX: 
novos tipos de fraude 
e pontos de atenção

Lançado em novembro 
de 2020, o PIX, meio de 
pagamento instantâneo 
criado pelo Banco 
Central, tem sido usado 
como transferência 
de dinheiro de pessoa 
para pessoa

E, consequentemen-
te, entram em ação 
os fraudadores, com 

tentativas cada vez mais ela-
boradas de ataques. O PIX, 
em termos técnicos, possui 
protocolos de segurança. 
Mas isso, infelizmente, não 
impede a atuação de frauda-
dores com práticas crimino-
sas. O que mais observamos 
hoje em dia é a aplicação 
de golpes, como o “PIX em 
dobro”, fora do momento da 
transação. 

O exemplo acima ilustra 
bem o que estou dizendo. 
Nele, o fraudador dispara um 
e-mail ou coloca um vídeo na 
internet fazendo a seguinte 
oferta: transfira uma quantia 
para determinada chave ale-
atória do PIX e ganhe esse 
valor em dobro. O usuário, 
iludido pela mensagem, aca-
ba fazendo a transferência 
na esperança de ser benefi-
ciado. Mas claro que se trata 
de uma proposta enganosa. 

No cenário que envolve a 
segurança do PIX, o maior 
desafio hoje em dia de bancos 
e aplicativos é evitar que seus 
usuários caiam em golpes 
que ocorrem em momentos 
anteriores a transação. Para 
isso, eles precisam, além 
de contar com um sistema 
eficiente antifraude, criar 
suas próprias regras para 
validar ou barrar uma ação 
suspeita, levando em conta o 
comportamento do usuário. 
Calibrando regras de veloci-
dade, por exemplo, é possí-
vel evitar que transações em 
massa sejam feitas para uma 
mesma chave num intervalo 
curto de tempo, acendendo 
o sinal de alerta. 

Essas regras devem ser di-
nâmicas e customizadas para 
cada tipo de perfil: usuários 
de alta renda com limites 
mais altos de transferên-
cias; jovens com o uso mais 
frequente em determinados 
tipos de estabelecimentos 
ou horários; profissionais 
liberais fazendo pagamentos 
ou recebendo diversas vezes 
ao dia etc., são exemplos de 
perfis bem diferentes, mas 
um ponto tem que ser obser-
vado para todos eles, o cui-
dado de não comprometer a 
experiência do consumidor, 
que ficará indignado caso 
encontre muitas camadas 
de segurança para realizar 
suas transações do dia a dia. 

É importante destacar que 
no PIX não existe a possi-
bilidade de uma revisão ou 

qualquer tipo de processo 
manual, tudo é realizado em 
tempo real. Por meio de ma-
chine learning e inteligência 
artificial, o sistema aprova 
ou rejeita um pagamento de 
acordo com um cruzamento 
de dados realizado em segun-
dos. Por isso, recomendo ter 
muito cuidado com as regras 
de atuação do antifraude e 
controles de acesso para não 
errar a mão no momento de 
barrar uma operação e deixar 
o consumidor insatisfeito. 

Além da calibragem corre-
ta dos sistemas de segurança, 
identificando rapidamente 
comportamentos suspeitos, 
todos os participantes, sejam 
diretos ou indiretos do PIX, 
têm o papel de prevenir e 
alertar os usuários sobre as 
tentativas de golpe mais co-
muns. Algumas dicas podem 
ser úteis: 
	 •	Escolha	bem	a	chave	que	

você vai usar em cada 
situação. Se for receber 
ou fazer uma trans-
ferência para alguém 
desconhecido, prefira a 
chave aleatória, ou seja, 
desvinculada de seus 
dados pessoais (e-mail, 
CPF e telefone). 

	 •	Evite	cadastrar	na	mes-
ma conta todas as suas 
chaves. Pense que, caso 
alguém invada a sua 
conta, essa pessoa terá 
acesso atodas as suas 
chaves. 

	 •	Ao	cadastrar	seu	celular	
como chave, existe o 
risco de você receber 
mensagens e propa-
gandas indesejáveis no 
seu aparelho, mesmo 
não tendo concedido o 
número para essa finali-
dade. 

	 •	E,	claro,	muito	cuidado	
com ofertas milagrosas, 
como o “PIX em dobro”, 
que chegam até você. 
Desconfie sempre de 
promessas e vantagens 
muito fáceis. 

Os desafios de segurança 
aumentam à medida que 
mais serviços são acoplados 
ao PIX. Na Cybersource e na 
Visa, trabalhamos com uma 
tecnologia bastante flexível 
para buscando aumentar o 
nível de garantir a seguran-
ça nas transações via PIX, 
mas as soluções antifraudes 
precisam ser customizadas a 
cada situação. 

Com uma parcela enorme 
da população fazendo uso 
pela primeira vez de um sis-
tema novo de pagamento, é 
preciso redobrar os cuidados 
e agir rápido para garantir 
preservar a segurança e evi-
tar contratempos em todos 
os momentos da operação. 

(*) - É Diretor Executivo da 
CyberSource Brasil.

Gustavo Carvalho (*)
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Com a retomada gradual da economia, cresce a confiança de que 
o setor contábil também se recupere.

A Omie, a plataforma número um em gestão (ERP) na 
nuvem do Brasil, buscando apontar tendências e fornecer 
uma base de análise para mapear a retomada das PMEs 
brasileiras após um período econômico complexo e inédito 
para a maioria dos empreendedores, a empresa realizou 
um levantamento para identificar os segmentos com mais 
movimentações durante 2020. 

Baseado em seus mais de 55 mil clientes, o relatório 
analisa diversos segmentos, entre eles o setor contábil. 
Os dados, que passaram por tratamento estatístico para 
refletir o cenário da contabilidade brasileira como um todo, 
mostram que o ano foi de instabilidade: após queda máxima 
de 12,3% em abril, quando se deu o pico da pandemia no 
país, seguida de tombos de 11,4% e 8,7% em maio e junho, 
respectivamente, o setor só respirou em julho, quando o 
faturamento médio cresceu 1,9%. 

No entanto, logo em agosto veio mais um período difícil, 
marcado pelo decréscimo de 10,6% no mês e seguido 
por queda acumulada de mais de 3% entre setembro 
e novembro. A melhora chega em dezembro, quando o 
faturamento médio das empresas do segmento voltou 
a apresentar forte crescimento, de quase 16%. “Com a 
retomada gradual da economia, estamos confiantes de 
que o setor contábil também se recupere. 

Para isso, é preciso que a comunidade esteja preparada 
para atuar de forma cada vez mais digital e consultiva, 
se adaptando ao novo cenário, que, apesar de ter boas 
perspectivas, vem passando por transformações rápidas 
e irreversíveis”, observa Marcelo Lombardo, CEO da 
Omie, que encerrou 2020 com uma taxa de crescimento 
mais rápida do que antes da crise, demonstrando a força 
de soluções digitais e na nuvem diante do novo cenário 
econômico. 

O cliente com bom histórico bancário vai conseguir melhores 
condições para um empréstimo ou financiamento.

De acordo com o Banco 
Central, são obriga-
das a aderir todas as 

instituições dos segmentos 
S1 e S2, que possuem porte 
igual ou superior a 1% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do país. 

Com o novo sistema, será 
possível levar as informações 
financeiras de cada cliente 
para qualquer outra insti-
tuição, além de ampliar os 
serviços oferecidos, o que 
favorecerá a competição 
e a flexibilidade. “O Open 
Banking objetiva o aumento 
da concorrência no setor 
financeiro, uma vez que 
qualquer empresa poderá 
acessar os dados dos clien-
tes e estarão em igualdade 
de condições com bancos 
maiores. Para o cliente, a 
vantagem é que, se ele tiver 
um bom histórico bancário, 
consegue melhores condi-
ções para um empréstimo, 
financiamento ou qualquer 
outro serviço. 

O serviço também visa 
reduzir fraudes, pois, com 
os dados abertos a todos, 
não será possível adulterar 
as informações”, afirma 
Francisco Carvalho, CEO 
da Zipdin, techfin que opera 
por meio de uma platafor-
ma 100% digital e tem o 
objetivo de democratizar o 

O que é e como vai funcionar 
o Open Banking

A primeira fase do Open Banking começou a operar no Brasil no início de fevereiro. Esse novo sistema 
tem como objetivo descentralizar as informações financeiras dos tradicionais bancos e permitir que o 
cliente mantenha o controle de seus próprios dados

co
nt

ab
ei

s.
co

m
/re

pr
od

uç
ão sem complexidade e segura 

dentro da nossa plataforma”, 
afirmou o executivo. 

Francisco Carvalho pon-
tua ainda que o avanço e 
crescimento das fintechs e 
startups financeiras lançará 
como tendência uma maior 
adesão ao open banking. “O 
uso do Pix já nos mostrou 
que o brasileiro está aberto 
a inovações e alguém que é 
bom pagador não tem razão 
para não aderir ao open 
banking, só tem a ganhar”. 
Estados Unidos, Canadá, 
União Europeia e Hong
-Kong já estudam formas 
de também implementar 
o Open Banking, princi-
palmente pelas vantagens 
gerais como mais liberdade 
e autonomia. Um dos pri-
meiros nesse processo foi o 
Reino Unido. 

Carlos Terceiro diz que o 
Open Banking é a infraes-
trutura e tecnologias que 
serão capazes de colocar 
o cliente com total poder 
das suas informações. “Isso 
potencializará mercados 
existentes como também 
o surgimento de diversas 
novas oportunidades que 
não conseguimos enxergar 
hoje”, finaliza. Fontes e 
outras informações: (www.
zipdin.com.br) e (www.
mobills.com.br).

acesso ao crédito e a servi-
ços bancários para pessoas 
e empresas. 

O processo de implemen-
tação da nova estrutura no 
Brasil foi dividido em quatro 
fases. 

A primeira, iniciada em 
fevereiro, serviu para as ins-
tituições financeiras divulga-
rem os produtos e serviços 
que oferecem, informações 
sobre agências e tarifas 
cobradas. 

A segunda será em ju-
lho, quando os clientes 
poderão dar ou não o aval 
para compartilhamento de 
dados básicos entre as ins-
tituições. Para agosto, está 
programada a terceira fase, 
que consiste na liberação 
dos serviços de transação 
de pagamentos. A quarta, 
em dezembro, será dedicada 

ao compartilhamento dos 
demais dados e transações 
dos clientes, incluindo 
operações de câmbio, in-
vestimentos, seguros e 
previdência. 

De acordo com Carlos 
Terceiro, CEO e fundador 
da Mobills, startup de ges-
tão de finanças pessoais, o 
Open Banking vai colocar 
definitivamente as pessoas 
com o poder sobre os seus 
dados. “Com isso, existe um 
benefício direto para a Mo-
bills onde poderemos aces-
sar uma estrutura segura e 
com uma ótima experiência 
para agregar os dados de 
forma automática em nos-
sa plataforma de controle 
financeiro, tudo isso com 
consentimento dos nossos 
clientes. Garantindo assim 
uma experiência fluída, 

Empresas contábeis têm forte 
recuperação após meses de queda

Durante o ano, a empresa promoveu ações para apoiar 
a comunidade contábil no enfrentamento à turbulência 
causada pela pandemia, lançando, por exemplo, uma 
linha de crédito exclusiva para contadores que precisam 
digitalizar seus negócios em parceria com Banco Voiter, 
Positivo, Dedalus/Microsoft e Fenacon. 

Além disso, para abordar assuntos como empreendedo-
rismo, inovação e gestão digital na área de contabilidade, 
de forma a auxiliar empresários do setor na adaptação ao 
novo momento do mercado, em novembro a Omie realizou 
o evento Nova Era Contábil, que contou com painéis de 
executivos de marcas como Microsoft e IBM. 

Em seu próprio negócio, em 2020 a Omie alcançou mais 
de 55 mil clientes nos mais variados setores, do comércio 
à indústria, ajudando a movimentar mais de R$ 70 bilhões 
nos últimos 12 meses, ultrapassando 1,5% do PIB brasileiro, 
e faturando o equivalente de 2018 e 2019 somados. Fonte 
e outras informações: (www.omie.com.br). 
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Aloisio Arbegaus(*)

Segundo a pesquisa de sondagem 
industrial da CNI, 64,3% das indús-
trias brasileiras afirmam ter proble-
mas com a falta ou o alto custo de 
insumos. 

Isso ligado a outros fatores presen-
tes na realidade de qualquer fábrica, 
como imprevistos externos, falta de 
equipe qualificada e falhas de equi-
pamentos, fazem com que o planeja-
mento industrial seja desafiante para 
a grande maioria delas. Mas, levando 
em consideração algumas estratégias, 
e graças ao apoio da tecnologia, hoje 
em dia há a possibilidade de uma visão 
global dos processos. 

Independentemente de onde as 
fábricas e suas diferentes filiais este-
jam localizadas, é possível que fiquem 
conectadas a este processo, podendo 
revisar seus modelos e se comunicar 
entre si. Aplicando isso ao planeja-
mento industrial é possível prever, 

monitorar e otimizar a aplicação dos re-
cursos que impactam no desempenho 
da produção. Isso encurta os fluxos, 
melhora os resultados e fornece muito 
mais controle sobre a cadeia produtiva. 

O planejamento industrial possi-
bilita uma série de vantagens para o 
negócio. Dentre elas, a economia de 
recursos e insumos. Isso porque uma 
visualização global do ecossistema 
industrial permite a utilização correta 
dos materiais, evitando desperdícios. 
Sem falar na melhor utilização do 
espaço e estoque, por haver mais 
organização do processo de compras.

A agilidade de processos é outro 
benefício do planejamento industrial. 
Quando as paradas e manutenções 
do maquinário e das ferramentas 
estão previstas no planejamento, a 
produção se torna muito mais efe-
tiva e programada. Por exemplo, se 
determinado equipamento precisar 
de manutenção, é possível prever e 

remanejar a equipe para realização de 
outras atividades com antecedência, 
evitando tempo ocioso. 

Com o planejamento existe a melhor 
visualização de prazos de entrega, 
pois são levadas em consideração va-
riáveis factíveis. Dessa forma ocorre a 
otimização da capacidade produtiva. 
Em consequência, como o processo se 
torna mais ágil, é possível cumprir as 
datas de acordo com o prometido. Por 
fim, realizar o planejamento industrial 
permite acesso a dados mais organi-
zados e precisos, com isso conferindo 
rapidez à tomada de decisão, o que 
isso permite ter controle sobre todos 
os setores do chão de fábrica para que 
a produção seja eficiente. 

A coleta e o levantamento de dados 
de qualidade são necessários para se 
ter uma visão holística dos resultados 
que a empresa está alcançando. Esses 
dados permitirão análises concretas e 
servirão como base para uma tomada 

de decisão assertiva e rápida. 
Além disso, é necessário monitorar 

os dados coletados durante todo o 
processo produtivo para analisar e 
comparar o que teve um bom desem-
penho e o que deixou a desejar. Isso 
pode tratar-se de maquinários, equi-
pes e até mesmo etapas do processo. 
Dessa forma é possível perceber onde 
estão os gargalos, entender o motivo 
porque aconteceram e otimizar todo 
o processo produtivo. 

Incentivar a equipe a buscar efi-
ciência na realização de suas ativi-
dades influencia para que as tarefas 
sejam realizadas da melhor maneira 
possível. Além disso, quando um 
funcionário se sente valorizado, por 
consequência ele será mais engajado 
com a empresa e sua produtividade 
irá aumentar. 

Em se tratando de tecnologia, 
atualmente muitas empresas ainda 
utilizam planilhas no Excel para 

controle de informações. Porém, essa 
ferramenta apenas expõe as informa-
ções que ali foram alimentadas, mas 
não permite a otimização da fábrica. 

Isso porque não possui inteligência 
artificial para aprender com o históri-
co e transformar as informações em 
indicadores. 

Então, para otimizar o planeja-
mento industrial, o ideal é que a 
fábrica conte com uma ferramenta 
de planejamento e programação de 
fábrica (APS). Esse tipo de tecnologia 
possibilita o planejamento avançado 
da produção. Através dela, as fábri-
cas podem planejar a produção de 
forma totalmente digital, levando em 
consideração a capacidade finita e as 
restrições enfrentadas pela fábrica 
e visando a priorização das entregas 
por urgência, o que facilita muito a 
cadeia produtiva. 

(*) - É Diretor da Teclógica 
(www.teclogica.com.br).

Imprevistos trazem desafios para o planejamento industrial



Matéria de capa
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Carina Latvenas (*)

D iante de protestos e da luta de grupos minoritários e 
daqueles que cobram a valorização de sua representati-
vidade em diversos setores da sociedade, como (LGBT’s, 

mulheres, negros e outros), nada é mais precioso do que o olhar 
e a adesão das companhias a este tema ao mesmo tempo, tão 
importante e sensível. Neste sentido, investimos e participamos de 
ações, iniciativas e grupos como a coalizão de 48 multinacionais, 
que têm um compromisso contra o racismo e por mais equidade 
racial entre os funcionários. 

A iniciativa - “Partnering for Racial Justice in Business” - União 
pela Justiça Racial nos Negócios, foi revelada recentemente, no 
Fórum Econômico Mundial, em Davos, e representa um marco 
importante no que tange esta importante e atual questão. 

Fica claro, a partir da observação e da pesquisa interna de 
empresas de diversos segmentos, que em um grupo diversifica-
do e que acolhe as diferenças, os colaboradores se sentem mais 
seguros e acolhidos. Isso contribui para a cooperatividade e o 
senso de pertencimento. 

Assim, o turnover é bem menor na companhia. Diminuição da 
rotatividade, aliás, é um dos benefícios mais evidentes. Quando há 
muita exclusão na equipe devido às dificuldades de convivência 
com diferenças, é comum acontecerem desligamentos na empresa. 
Às vezes, por não suportarem a dinâmica de segregação entre 
os colegas, alguns membros do time preferem sair do emprego. 
Esse processo é muito problemático. 

Equipes intolerantes tendem a ter um alto índice de rotativi-
dade porque os profissionais não dão conta da exclusão. Além 
disso, ter pessoas com diferentes origens, faixas etárias, crenças, 
etnias, classes sociais, entre outros, significa ter um time que 
exprime uma representatividade compatível com a diversidade 
da população. 

Neste contexto, quando uma equipe diversa parte para um 
mesmo propósito, torna-se possível compartilhar ideias e visões 
tão diferentes e ricas, e encontrar soluções que não seriam imagi-
náveis se todos tivessem vivências parecidas. Logo, organizações 
que possuem uma cultura de respeito à diversidade têm inúmeros 
outros benefícios 

Em organizações nas quais há uma cultura de respeito à di-
versidade, os conflitos são reduzidos e bem menos recorrentes. 
Como há uma política de boa convivência entre as diferenças, 

Diversidade e inclusão são temas que devem estar na ordem do dia das empresas e são vitais para o sucesso de qualquer 
organização, pois permitem que os colaboradores compartilhem abertamente a ampla gama de perspectivas que representam, 

criando um ambiente onde as diferenças são verdadeiramente valorizadas, no qual a autenticidade torna-se um estado de espírito 
em que todos sentem que pertencem e podem fazer seu melhor trabalho.

Diversidade

#tenhacicatrizes

Octávio Alves Jr.

Você tem experiência prévia?

Octávio Alves Jr. (*)

Nós vivemos um momento sem paralelo na história. 
Durante muitos séculos vivemos uma vida linear, 

com 30 passos caminhávamos 30 metros. As coisas 
foram acelerando a partir da revolução industrial 
e não pararam mais. Até que a pandemia chegou 
no começo de 2020 e impôs a todos nós, a todas as 
empresas e segmentos de negócio uma necessidade 
sem precedentes de adaptação a um mundo que 
nunca mudou tão rápido. Estamos vivendo uma vida 
exponencial. Onde 30 passos te levam 26x ao redor 
do planeta terra.

Tudo está mudando ao mesmo tempo, como nós 
trabalhamos, como nós aprendemos, como nos 
relacionamos, como nos divertimos, enfim, como 
vivemos. Para prosperar com este nível de mudança 
nunca visto, as empresas precisam reinventar-se a 
cada instante. Os novos ingredientes deste momento 
histórico podem ser descritos como:

Ampliação da consciência da sociedade mundial 
sobre o meio ambiente e a diversidade, provocando 
mudanças em empresas de todos os setores.

Estamos vivendo mudanças importantes nos há-
bitos dos clientes. O consumo está se tornando mais 

consciente e a fidelidade às marcas já é quase coisa 
do passado. 35% das pessoas passaram a comprar 
novas marcas e 25% delas a frequentar novas lojas. 
A postura das marcas perante a sociedade passou 
a ocupar papel importante nas decisões de compra 
dos consumidores. 

Está em curso uma rápida, profunda e irreversí-
vel digitalização da sociedade. Este processo está 
impactando diversas cadeias de valor em muitos 
segmentos de negócios. Os canais digitais de venda 
estão oferecendo resiliência para diversas empresas. 
Modelos de negócios estabelecidos estão sendo ra-
pidamente substituídos por soluções tecnológicas 
mais eficazes em oferecer comodidade e atender às 
necessidades dos clientes.

Empresas de todos os portes e áreas de atuação 
estão precisando rapidamente ganhar competitivi-
dade através de soluções tecnológicas para melhoria 
de processos e da experiência dos clientes.

Com tudo isto e muito mais, nós estamos diante 
de desafios diferentes de tudo o que já enfrentamos 
e precisamos de novas soluções para responder 
adequadamente a estes novos desafios. Neste ce-
nário, que sentido faz exigir experiência prévia para 
contrações?

Experiência prévia no que?
Como exigir experiência prévia em algo que não 

existia previamente?
A seguir apresento alguns pontos de atenção para 

você considerar com carinho, para manter-se rele-
vante no mercado de trabalho nos próximos anos:
	 •	 O	 trabalho	 remoto	 permite	 que	 você	 ofereça	

as suas competências a todas as empresas do 
mundo e não apenas àquelas localizadas perto 
da sua casa.

	 •	 A	sua	resiliência	financeira	virá	da	sua	capacidade	
de ter diversas fontes de renda diferentes.

	 •	 Como	você	está	se	atualizando	com	relação	às	
novas tecnologias (IoT, Big Data, IA, VR, ...)? Como 
elas estão impactando a sua área de atuação?

	 •	 Desenvolva	múltiplas	experiências	realizando	pro-
jetos diferentes, envolvendo-se em experiências 
diferentes, convivendo com pessoas diferentes de 
segmentos e áreas de atuação diferentes. Ter a 
capacidade de experimentar e aprender rápido 
será uma habilidade essencial para as próximas 
etapas desta jornada chamada vida.

Mas nunca se esqueça que o mais importante 
é entender que o futuro nos oferece infinitas 
possibilidades que poderão ser apreciadas na sua 
plenitude apenas se você puder manter os pensa-
mentos que construirão a realidade que você quer 
para a sua vida.

Boa viagem,

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, Ex-
ecutivo internacional com larga experiência em vendas, 

marketing e desenvolvimento de negócios. Master practi-
tioner em programação neurolinguística (SBPNL). Alumni 

do IBGC e da Kellogg School of Management. Cursos 
executivos na Sloan MIT School of Management e na 

Singularity University. Professor convidado nos cursos 
de pós-graduação da FGV. Criador de conteúdos em áu-
dio e vídeo sobre Liderança e Desenvolvimento Pessoal 

no LideraCast. Trabalhos de Expansão de Consciência 
e xamanismo no Instituto Tadashi Kadomoto, Instituto 

Cambará e O&O Academy.

resultados e, quando existe de maneira pura e natural, há um 
ótimo sinal de que o princípio da meritocracia é aplicado.

O aumento da criatividade no ambiente é sempre possível. Um 
local que valoriza a diferença e que coloca a diversidade como 
um elemento que acrescenta qualidade ao negócio, faz com 
que os colaboradores sintam que têm mais liberdade para ter 
autenticidade e genuinidade no trabalho. Nossas experiências 
nos induzem sobre a maneira como enxergamos os problemas e 
como os solucionamos. 

Quanto mais variado for o time, maior será o número de ideias 
apresentadas e maiores as chances que a organização terá para 
obter os resultados que tanto deseja. Outro ponto importante é 
que o ambiente diverso propicia condições para que novas ideias 
circulem entre os membros do time. Os profissionais ficam mais 
engajados e criativos, prontos para liberarem os seus potenciais.

Uma corporação que valoriza a diversidade também está cum-
prindo com seu papel social. Isso contribui para que a organização 
seja bem vista. Afinal, é uma postura de responsabilidade para com 
a sociedade. Além disso, o aprendizado sobre a multiplicidade que 
os colaboradores têm na companhia é difundido no meio social 
pelos próprios profissionais. Quando vão para outros espaços, 
eles reproduzem os comportamentos de tolerância aprendidos 
no trabalho e se tornam exemplos para as outras pessoas.

Por fim, e não menos importante, a diversidade nas organizações 
contribui para que a equipe alcance resultados mais positivos. 
Isso acontece porque o ambiente de trabalho é cooperativo, 
estimulante e acolhedor, fazendo com que os colaboradores se 
sintam mais motivados e engajados para realizar suas atividades. 
Com a melhor qualidade de vida da equipe, todos trabalham com 
mais efetividade. 

Esses fatores contribuem para que os resultados sejam mais 
positivos em toda a organização. Com essas consequências be-
néficas, a equipe fica mais estimulada, gerando um ótimo ciclo 
no negócio. Não podemos também nos esquecer de dizer que a 
criação da diversidade nas empresas exige um esforço consciente. 

Em outras palavras, o negócio deve se tornar um gerador de 
oportunidades iguais para transmitir aos candidatos minoritários 
que eles são muito bem-vindos. É preciso estabelecer o apreço às 
distinções como parte dos seus valores centrais, assim, todos sabe-
rão que elas não estão presentes somente em iniciativas isoladas.

(*) - É líder de RH da Thermo Fisher Scientific Brasil (www.thermofisher.com).

os colegas de trabalho podem ter mais facilidade para lidar com 
divergências entre eles. 

A política de respeito e tolerância estimula a capacidade de 
escuta e de buscar acordos entre os profissionais. Dessa forma, 
diferenças de opinião não desencadeiam desentendimentos, 
rompimentos ou atritos. Elas são estímulos para a formação de 
uma construção cooperativa e para a busca de um consenso.

Outro grande benefício da diversidade nas empresas é a criação 
de um ambiente no qual os colaboradores são incentivados a dar 
o seu melhor. Estamos falando, nesse caso, da implantação (indi-
reta, mas parcialmente voluntária) de uma cultura meritocrática. 
A visão da meritocracia leva os profissionais para o caminho da 
alta performance, em que algumas questões, como idade, sexo, 
nacionalidade, etnia e deficiência são secundárias. 

O que realmente importa é a capacidade de cada um, somada à 
qualidade e à eficiência dos trabalhos. Assim, um espaço profis-
sional que adota o verdadeiro mérito como ponto de crescimento 
e chance de novas oportunidades é aquele, idealmente, em que 
as melhores ideias são implementadas, e as melhores pessoas, 
promovidas. A abertura a essa pluralidade pode gerar excelentes 
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Boa medicina 
para os pacientes

Novos cursos de 
Medicina são 
liberados para abrir 
vagas, mesmo sem 
atender aos critérios 
mínimos para uma 
boa formação

Assim, mais e mais 
médicos sem capa-
citação suficiente 

passam a atender a popu-
lação em iminente risco 
à saúde de todos nós. 
Descontinuado, ninguém 
sabe o motivo, há cerca 
de dois anos, o Exame do 
Cremesp para médicos re-
cém-formados foi, por mais 
de dez anos, um alerta aos 
cidadãos e às autoridades.  
Em todo o Brasil, era o 
único a avaliar a eficácia 
do aparelho formador.

É fato que não tinha o 
poder legal de impedir 
o exercício da profis-
são, qualquer que fosse 
o resultado obtido. De 
qualquer maneira, sua 
enorme repercussão na 
mídia mantinha puxado o 
freio para a autorização de 
funcionamento de cursos 
médicos desestruturados. 
Se persistisse até hoje (o 
que, aliás, deveria ter ocor-
rido) e fosse eliminatório, 
haveria mais clareza do 
descaso com o ensino da 
Medicina. 

Em regra, quase metade 
dos avaliados nas edições 
do Exame do Cremesp não 
estava apta ao exercício 
profissional. Mesmo assim, 
hoje, clinicam em seus 
consultórios. Também 
integram equipes de hos-
pitais, prontos-socorros e 
nos serviços de urgência e 
emergência de todo o País. 

Como pontuei parágrafos 
acima, um risco.

Faz-se urgente uma lei 
para coibir a abertura 
indiscriminada de cursos 
médicos. De preferência 
que estabeleça critérios 
rígidos para analisar o 
desempenho dos médicos 
recém-graduados à beira 
do leito, onde paciente 
tem nome, história e pe-
culiaridades.

Cursar uma boa escola 
de medicina, depois partir 
para a residência médica 
e, por fim, obter um título 
de especialista são apenas 
parte do caminho essencial 
para desenvolver determi-
nadas habilidades. 

Sobretudo as práticas, 
somente adquiridas em 
campo, na assistência aos 
pacientes. Estes conheci-
mentos não são oferecidos 
nas salas de aulas nem 
mesmo das melhores esco-
las do mundo. A Medicina 
é composta de habilidade, 
ética e atitude vivenciadas 
apenas à beira do leito. É 
ali que são adquiridos os 
princípios primordiais da 
relação médico-paciente, 
do humanismo e da com-
petência profissional.

Médico só é médico 
diante do paciente, e não 
sentado à frente de um 
computador ou na sala de 
aula. Tudo isso é impor-
tante, é claro, mas o ver-
dadeiro médico trabalha 
com pessoas, com o olhar, 
com o sentir.

Precisa gostar de gente, 
ter currículo com formação 
ética, moral. Lidamos com 
vidas, e neste ponto, todo 
o cuidado é pouco.

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)

www.netjen.com.br São Paulo, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

Banco BMG S.A.
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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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Antes da crise, apenas 
26% enxergavam o 
modelo como uma 

prática estratégica e real. 
Entretanto, em 2021, boa 
parte das corporações ainda 
vai manter o home office 
como regra, tendo em vista 
seus benefícios para o negó-
cio e os colaboradores.

Para 24% dos entrevis-
tados, seria uma iniciativa 
aceitável para alguns cargos 
e posições (profissionais de 
vendas, por exemplo). En-
quanto isso, 23% apontaram 
o formato apenas como uma 
saída para situações específi-
cas; 14% admitiram se tratar 
de um assunto presente nas 
reuniões de RH, mas apenas 
como projeto e 12% afirma-
ram: nunca foi considerado. 
No quesito desafios, o grande 
dilema é coordenar e separar 
atividades domésticas e pro-
fissionais no mesmo espaço 
– foi a resposta de 44%. 

Por outro lado, 42% co-

Boa parte das corporações ainda vai manter 
o home office como regra.

Houve aumento de 7,5% na busca 
de empregos por candidatos com 50 
anos ou mais no segundo semestre de 
2020 comparado ao mesmo período 
2019, de acordo com levantamento do 
Banco Nacional de Empregos - BNE 
e da plataforma de admissão digital 
Lugarh. Nos últimos seis meses de 
2019, foram 40.712 novos candidatos 
deste perfil frente a 43.770 em 2020. 

Para o CEO do BNE, Marcelo de 
Abreu, a crise econômica causada 
pela Covid-19 desencadeou aumento 
na procura por emprego, incluindo 
profissionais de 50 anos ou mais. “Com 
a pandemia, muitas pessoas perderam 
seus empregos ou ainda tiveram con-
tratos reduzidos. Com a retomada das 
atividades econômicas no segundo 

semestre de 2020, houve aumento 
da busca por oportunidades”, conta. 

A pandemia contribuiu para a ace-
leração da “Transformação digital”, 
fazendo com que atividades tivessem 
que ser reinventadas e adaptadas. 
“Para isso, os candidatos de 50 anos ou 
mais devem ficar atentos ao mercado 
de trabalho, investindo em conheci-
mentos para se atualizar, usando a 
tecnologia a seu favor, além de investir 
em network e explorar pontos fortes 
que possam contribuir para o sucesso 
da empresa”, diz Abreu. 

O número geral de novos candidatos 
que cadastraram currículos no segun-
do semestre de 2020 subiu 11% em 
relação ao mesmo período de 2019. 
Foram 741.960 registros no ano pas-

sado contra 665.396 no ano anterior. 
“Este dado aponta ainda que, além 
das empresas, os candidatos também 
estão se movimentando para retornar 
ao mercado de trabalho”, comenta 
Marcelo. 

Há mais de 20 anos no mercado, 
o BNE é um dos sites de currículos 
mais importantes do Brasil. O princi-
pal objetivo é facilitar a interligação 
entre o empregador e empregado 
no mercado de trabalho de maneira 
rápida e eficiente. O BNE conta com 
mais de 135 mil empresas cadastradas, 
que buscam currículos diariamente 
e oferecem diversas novas oportu-
nidades de trabalho todos os dias. 
Fonte e outras informações: (www.
bne.com.br). 

Aumenta procura de emprego entre 
candidatos de 50 anos ou mais

Home office tem desafios, 
mas é vantajoso para empresas
De acordo com a pesquisa Mobility 2020, até março de 2019, somente 25% das empresas consideravam 
o trabalho remoto como uma alternativa integrada à sua estrutura e cultura

labor e o distanciamento 
social também estimularam 
o desenvolvimento de atitu-
des em relação à adaptação 
e ao aprofundamento de 
habilidades específicas de 
organização e gestão. São 
fatores surpreendentemen-
te positivos gerados por essa 
situação inusitada. Ferra-
mentas modernas, como os 
discadores automáticos e 
agentes virtuais, ajudam no 
gerenciamento das opera-
ções a distância. 

Afinal, é preciso garantir 
a assertividade no suporte 
ao cliente. “O consumidor 
valoriza cada vez mais a 
experiência oferecida pelas 
organizações na hora de ad-
quirir um serviço ou produto. 
Portanto, procurar formas 
de evitar falhas na comu-
nicação é essencial para se 
destacar no mercado”, fina-
liza o especialista. - Fonte 
e mais informações: (www.
totalip.com.br).

locaram a conexão caseira 
de Internet como um pro-
blema. Para 40%, ruídos e 
interrupções domiciliares 
são outro obstáculo. Outros 
38% admitiram dificuldades 
para controlar seus horários 
de começar e encerrar o ex-
pediente; 7% reclamaram das 
vídeo-conferências em outros 
idiomas, enquanto 2% têm 
dúvidas sobre a vestimenta 
nessas reuniões virtuais.

Na visão de Carlos Henri-
que Mencaci, presidente da 

Total IP - Soluções e Robôs 
para Contact Centers, os 
obstáculos existem, mas 
podem ser superados. “O 
home office apresenta vanta-
gens para o negócio. Muitos 
funcionários até mesmo 
são capazes de serem mais 
produtivos quando realizam 
as entregas de casa. Dessa 
maneira, diante do contexto 
atual, é possível se adaptar 
de maneira bem sucedida”, 
pontua.  

Assim, a nova forma de 
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Como a Amazon 
consegue ter tanta 
rapidez na entrega?

Temos, em nossa 
memória, muitas 
perguntas a que 
normalmente nos 
referimos como “a 
pergunta que não 
quer calar”

E aí nos lembramos 
de uma, veiculada 
já há algum tempo, 

que às vezes é repetida em 
alguma situação informal, 
nas conversas com familia-
res ou mesmo parceiros de 
negócios, quando se busca a 
resposta para uma situação 
que, aparentemente é inex-
plicável: “Tostines vende 
mais porque é fresquinho ou 
é fresquinho porque vende 
mais?”. 

Esse questionamento foi 
o motor que alavancou as 
vendas do produto, na déca-
da de 1980 e, na atualidade, 
considerando as demandas 
de clientes e lojistas, uma 
outra questão, aparente-
mente sem resposta, tem 
sido posta, desta vez no 
campo da logística: por que 
a Amazon consegue fazer 
entregas tão rápidas? Essa 
questão é apenas aparente-
mente sem resposta, uma 
vez que, numa análise mais 
detalhada, envolvendo o co-
nhecimento dessa empresa 
e de seu posicionamento no 
mercado, pode-se chegar a 
algumas conclusões.

Para entender bem o pro-
cesso que facilita à Amazon 
ter maior agilidade em suas 
entregas – característica 
essa que faz parte das 
campanhas de marketing 
dessa empresa, tanto para 
alavancar as vendas como 
para captar clientes – é 
necessário entender que, 
no Brasil, a questão da agili-
dade e rapidez nas entregas 
ainda é um problema a ser 
resolvido pelas empresas de 
e-commerce. 

Quem atua na área de 
logística ou em qualquer 
outro setor de vendas, 
principalmente no varejo, 
sabe que o foco de qualquer 
empresa deve ser a geração 
de valor para o consumidor 
final e, para que isso seja al-
cançado, os serviços devem 
ter qualidade que supere as 
expectativas até mesmo do 
consumidor mais exigente.

Como um dos grandes 
pontos de estrangulamento 
nas vendas do varejo situa-
se no processo de entrega, é 
para esse ponto que devem 
convergir todos os esforços 
da equipe de logística, pois 
um serviço de entregas de 
alta qualidade e bastante 
eficiente quanto ao cum-
primento dos prazos e in-
tegridade das encomendas 
entregues é essencial para 
a fidelização dos clientes. 
Mas como a Amazon pode 
fazer a entrega acontecer 
com o máximo de rapidez 
e eficiência?

Por meio da criação de 
centros logísticos que con-
centram o recebimento e 
armazenamento dos pro-
dutos de seus parceiros no 
Marketplace. Dessa forma, 
o gerenciamento do pro-
cesso de distribuição fica 
centralizado e possibilita 

maior agilidade. O fato da 
mercadoria já estar dispo-
nível no centro de logística 
da Amazon confere maior 
agilidade à entrega, pois 
elimina-se o tempo que seria 
dispendido entre a retirada 
desse produto no depósito 
do parceiro e a chegada aos 
depósitos da Amazon para 
a redistribuição.

O posicionamento dos 
centros de distribuição da 
Amazon em localidades 
estratégicas, oferecem dife-
rentes modais de transpor-
te, o que reduz a distância 
entre o depósito e a casa 
do consumidor e também 
contribui para a redução 
no prazo de entrega. Essa 
forma de distribuição e 
entrega foi definida pela 
empresa pelo seu progra-
ma FBA (Fulfilment By 
Amazon), que poderíamos 
traduzir por “cumprido pela 
Amazon” ou “satisfação ga-
rantida pela Amazon”.

Esse programa foi bas-
tante aceito pelos parceiros 
brasileiros, conforme relato 
de Alex Szapiro, country 
manager da Amazon no 
Brasil, o qual aponta que 
os parceiros de negócio 
da empresa relatam que 
esse programa os ajuda 
a economizar em várias 
frentes, como em tempo, 
dinheiro e envolvimento 
de funcionários no setor de 
empacotamento e remessa 
dos produtos. 

Esses mesmos empre-
sários, afirma Szapiro, 
apontam que ao não se 
preocupar com as questões 
descritas acima, podem se 
dedicar a outros aspectos 
de interesse da empresa, 
como expansão dos negó-
cios, redução de custos e 
pesquisas para ampliar a 
diversificação de produtos 
a serem oferecidos. Com 
isso, conseguem aprovei-
tar melhor a parceria com 
a Amazon, aumentando o 
fluxo de vendas.

Essa forma de analisar a 
questão, sob o ponto de vista 
dos empresários parceiros, 
se constitui numa filosofia 
de vendas a ser adotada. O 
impacto dessa filosofia de 
vendas se reflete, consequen-
temente, na possibilidade de 
seleção de uma ampla gama 
de produtos, o que ainda 
oportuniza o oferecimento 
de frete grátis aos clientes 
em compras acima de deter-
minado valor e o frete zero 
para os clientes adeptos do 
selo Prime, que é um serviço 
de assinaturas que, entre 
outras benesses oferece, aos 
clientes, streaming de vídeo 
e música, livros, games.

Some-se a todas essas 
condições que já distinguem 
a Amazon entre os concor-
rentes, a existência de con-
vênios de exclusividade com 
algumas transportadoras, 
que já têm rotas pré-defi-
nidas e calculadas.

É possível entender, en-
tão, como a Amazon con-
segue fazer entregas tão 
rápidas?

(*) - É coordenadora dos cursos de 
Logística e E-commerce e Sistemas 

Logísticos do Centro Universitário 
Internacional Uninter.

Alessandra de Paula (*)
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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: RIChARD hEnRIqUE BARROSO DA SILVA, profissão: analista 
de e-commerce, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/04/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Moyses No-
gueira da Silva e de Jane Magali Barroso da Silva. A pretendente: LARISSA BORGES 
ARAUjO, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Josue Silva Araujo e de Luzinete Borges Azevedo.

O pretendente: TIAGO FERREIRA DE LIMA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Carnaíba, PE, data-nascimento: 25/10/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Joaquim Neto e de Maria Edleusa Ferreira de 
Lima. A pretendente: TAMIRIS DE SOUzA ARAUjO, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Francisco de Araujo 
e de Maria Rosangela de Jesus Souza.

O pretendente: LUCAS ARAújO DOS SAnTOS, profissão: operador de máquina, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Palmeira dos Indios, AL, data-nascimento: 14/04/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronaildo Gonzaga dos 
Santos e de Sidinalva Araújo Coelho da Silva. A pretendente: BáRBARA EVELIn 
VALEnTIM DE LIMA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Wlademir José de Lima e de Rosa Valentim dos Santos.

O pretendente: ALEx SAnDRO LIMA DE OLIVEIRA, profissão: armador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Roberto de Oliveira e de Maria 
Anunciada Lima de Oliveira. A pretendente: SABRInA AMATO nASCIMEnTO, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alex Augusto 
do Nascimento e de Sandra Amato de Oliveira.

O pretendente: ThIAGO CORREIA SABInO, profissão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/02/1988, residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, filho de Expedito Sabino da Silva e de Rosiâne Correia da Silva Sabino. 
A pretendente: LUAnE COnCEIÇÃO DUARTE, profissão: nutricionista, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1990, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Leandro Duarte e de Luciane 
Conceição Barbosa.

O pretendente: SAIMOn DE OLIVEIRA AGUILAR, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1987, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de João Ribeiro Aguilar e de Eronildes Ramalho de 
Oliveira Aguilar. A pretendente: BRUnA APARECIDA PEREIRA DA PAz, profissão: 
analista fiscal, estado civil: solteira, naturalidade: Medeiros Neto, BA, data-nascimento: 
20/09/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Erivaldo 
da Paz e de Maria da Gloria Silva Pereira.

O pretendente: AnTOnIO FIGUEREDO nUnES, profissão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 14/06/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Jesus Nunes e de Maria 
Raimunda Figueredo Nunes. A pretendente: ThAIS DE OLIVEIRA SILVA, profissão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/12/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jefferson 
Sergio da Silva e de Katia Regina Carvalho da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO jOSE DA SILVA, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Juarezita Carneiro da Silva. A pretendente: IVAnIA 
COSTA PORFIRIO DA SILVA, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 21/03/1987, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ismael Porfirio da Silva e de Edilene Costa de Arruda.

O pretendente: SAMUEL FERREIRA BEnEVEnUTO, profissão: bombeiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1998, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Ailton Balbino Benevenuto e de Maria Aguida 
Ferreira Benevenuto. A pretendente: ALInE MOTA RAMOS, profissão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Aracruz, ES, data-nascimento: 01/08/1991, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Santos Senador de Ramos e de 
Maria de Fatima Gonçalves Mota.

O pretendente: EnOqUE DE MORAIS nERES, profissão: operador de caldeira, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: Barra, BA, data-nascimento: 24/04/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Pereira Neres e de Ana de 
Morais. A pretendente: nAIR CARDOSO DOS SAnTOS, profissão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1966, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Cardoso dos Santos e de 
Rosilva Carneiro dos Santos.

O pretendente: ALESSAnDRO MARInhO LOUREIRO, profissão: auditor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Loureiro e de Catarina Marinho 
Loureiro. A pretendente: CLEIDE FERREIRA BARROS, profissão: bancária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1979, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adevalton Ferreira Barros e de 
Paula Francinete Barros.

O pretendente: FABIO KOLODjI BARBOSA, profissão: fotógrafo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 23/08/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Filemon Augusto Barbosa e de Rosa 
Kolodji Barbosa. A pretendente: SUELLEn APARECIDA GUILhERME hORACIO, 
profissão: fisioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 30/08/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Mary Zilda Horacio.

O pretendente: LEVERSOn WALDERnEY DOS SAnTOS, profissão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos dos Santos e de Maria 
José dos Santos. A pretendente: CAROLInE RAnDO COELhO DA SILVA, profis-
são: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/01/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Mario Jeremias da Silva 
e de Cristiane Rando Coelho.

O pretendente: DAnIEL WILLIAn MARTInS MORALES nAPOLEÃO, profissão: 
porteiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nasci-
mento: 04/05/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Lourenço Napoleão e de Luciani Martins Morales. A pretendente: ADRIAnA DE LIMA 
SILVA, profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 11/02/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Luiz Gonzaga da Silva e de Antonia Francisca de Lima Silva.

O pretendente: EVAnDRO SILVÉRIO DE jESUS, profissão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 12/06/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildario Silverio de Jesus e de Eliana de Sousa 
Borges Jesus. A pretendente: EDWIRGES RODRIGUES DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1986, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Agripino da Silva e de 
Noemia Rodrigues da Silva.

O pretendente: MOISÉS DE SOUzA FRAnCISCO, profissão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/10/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Francisco e de Osmarina Alves de 
Souza. A pretendente: LETICIA ALAnA PEREIRA DE SOUSA, profissão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/10/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Rogerio de 
Sousa e de Vandete Pereira.

O pretendente: SAMUEL DIAS DE SOUSA, profissão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Belo Horizonte, MG, data-nascimento: 23/04/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wandeir Ferreira de Sousa e de Maria 
Floriza Dias de Sousa. A pretendente: SIMOnE BATISTA DOS SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1972, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Josué Batista dos Santos 
e de Ivone Cruz André dos Santos.

O pretendente: VInÍCIUS DE ALMEIDA PEREIRA, profissão: auxiliar de SAC, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/2001, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ronivaldo Gomes Pereira e de Luzia 
Maciel de Almeida. A pretendente: ADRIAnE PEREIRA DOS SAnTOS, profissão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/03/2001, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Antonio Josue dos Santos 
e de Eliane Patricia Pereira.

O pretendente: DERIK MARCELIO DE LIMA, profissão: preparador linha de monta-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 19/04/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Marcelio de Lima 
e de Adriana Pereira Nunes. A pretendente: MARILIA GABRIELY AMARAL DOS 
SAnTOS, profissão: assistente suporte atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Claudio Pereira dos Santos e de Fabiana Aparecida Amaral da Silva.

O pretendente: ARISTÓTELES DE OLIVEIRA MARqUES, profissão: publicitário, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1991, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Alecio Molina Marques e de Jandira Cipriana 
de Oliveira. A pretendente: VALÉRIA DOS SAnTOS REzEnDE, profissão: designer, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1993, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Brasil de Rezende e de 
Maria Lúcia dos Santos de Rezende.

O pretendente: VAnDERSOn SILVA DOS SAnTOS, profissão: carteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1982, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Pedro Irmão e de Quiteria da Silva 
dos Santos. A pretendente: ThAMIRIS LIMA DA SILVA SAnTOS, profissão: cabelei-
reira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Alberto da Silva 
Santos e de Hilziran Cândido de Lima.

O pretendente: EDSOn MAnUEL DOS SAnTOS, profissão: motoboy, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1973, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manuel João dos Santos e de Juvanira 
Eulina dos Santos. A pretendente: VILMA APARECIDA ROSA, profissão: encarrega-
da, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
20/04/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Antônio 
da Rosa e de Rosa da Conceição Rodrigues Rosa.

O pretendente: EDEVALDO DE SOUzA MARTInS, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: divorciado, naturalidade: Curaçá, BA, data-nascimento: 18/07/1969, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudemiro Martins da 
Silva e de Raimunda Ferreira de Souza. A pretendente: DAMIAnA MOnTEIRO DA 
SILVA, profissão: doméstica, estado civil: divorciada, naturalidade: Juazeiro, BA, data-
nascimento: 01/10/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Josefa Monteiro da Silva.

O pretendente: WILIAn SOARES FERREIRA, profissão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1987, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Wilson Soares Ferreira e de Neusa 
Maria Ferreira. A pretendente: DEBORAh APARECIDA DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Adilson da Silva e de 
Jurema Aparecida da Silva.

O pretendente: WESLEY jULIO BARBOSA DA SILVA, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Robson Rogerio da Silva e de Elaine 
Cristina Barbosa. A pretendente: jULIAnA nOGUEIRA, profissão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Elaine Nogueira.

O pretendente: SILAS DE AMORIM BEzERRA, profissão: atendente, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/07/1998, residente e domiciliado 
em Tietê, SP, filho de Jorge Reis Bezerra e de Elisabete Sertório de Amorim Bezerra. 
A pretendente: jÉSSICA ALVES DE OLIVEIRA, profissão: atendente de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juanil Salazar de Oliveira 
e de Claudia Alves de Oliveira.

O pretendente: ILDEMAx MEnDES FREIRE, profissão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 05/04/1990, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Freire de Jesus e de Ildenice 
Mendes dos Santos. A pretendente: AnGELICA VAz PEREIRA, profissão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Railton Alves Pereira e 
de Adenice Lima Vaz.

O pretendente: RODRIGO LAUREnCIO DA SILVA, profissão: técnico em segurança do 
trabalho, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Israel Nogueira da Silva e 
de Edileuza Laurencio da Trindade. A pretendente: SUzAnnE CAROLInE CAMAChO 
ROChA, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/10/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Silvio Rocha e de Luciene Camacho Rocha.

O pretendente: WESLEY DE LIMA CARVALhO, profissão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ramiro Pedro de Carvalho e 
de Rosilene Maria de Lima. A pretendente: KAROLInA APARECIDA DE SOUzA, 
profissão: auxiliar de logística, estado civil: solteira, naturalidade: Diadema, SP, 
data-nascimento: 23/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Andrea de Souza.

O pretendente: DOUGLAS BALBInO, profissão: encarregado de almoxarifado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
25/09/1978, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Bal-
bino e de Abgail Joana Balbino. A pretendente: CELIA LEME PInTO, profissão: do 
lar, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1964, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedicto Leme Pinto 
e de Maria Monteiro Pinto.

O pretendente: WILLIAMS nUnES DA SILVA, profissão: técnico segurança do tra-
balho, estado civil: divorciado, naturalidade: Cabo, PE, data-nascimento: 09/06/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Nunes da Silva e de 
Rosilda Maria Francisco da Silva. A pretendente: ELIAnA SAnTOS DA SILVA, pro-
fissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: Propriá, SE, data-nascimento: 
26/12/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel José 
da Silva e de Maria Ivanete Santos.

O pretendente: jOSÉ AUGUSTO LISBOA DA SILVA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/2000, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Augusto Couto da Silva e de Andrea Simone 
Lisboa. A pretendente: GABRIELLY ABRAnTES DOS SAnTOS, profissão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/2001, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson dos Santos e de 
Francisca Ionara Linhares de Abrantes.

O pretendente: IVO BATISTA DA SILVA, profissão: pintor, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/09/1966, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Batista da Silva e de Quitéria Maria da Silva. A 
pretendente: AnA MARIA RAMOS DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1963, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente da Silva e de Filomena Ramos da Silva.

O pretendente: BRUnO DA ROChA PEREIRA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Caieiras, SP, data-nascimento: 15/02/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto de Cassia Pereira 
e de Rosana da Rocha. A pretendente: ELIAnE MARIA DA SILVA, profissão: cuida-
dora, estado civil: divorciada, naturalidade: Itaiba, PE, data-nascimento: 06/01/1978, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Elias da Silva e 
de Maria Iraide Felix.

O pretendente: WAGnER jOSÉ DE LAnA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José de Fátima de Lana e de Romilda de Lana. 
A pretendente: TAÍS RODRIGUES FERREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 02/10/1977, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Ferreira e de Léa Rodrigues Ferreira.

O pretendente: RAMOn nOVAES FERnAnDES SILVA, profissão: cobrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1992, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Raimundo Fernandes da Silva e de Maria Darque 
Novaes de Oliveira. A pretendente: DATYAnE ALVES SERAFIM, profissão: técnica 
em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: Limoeiro de Anadia, AL, data-
nascimento: 16/08/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Valdiredo Serafim Alves e de Maria Gorete Alves Serafim.

O pretendente: LUCAS DOS SAnTOS DA SILVA, profissão: assessor de vendas, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Marco Antonio da Silva e de Renata 
dos Santos do Nascimento. A pretendente: AMAnDA DA SILVA SAnTOS, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 11/06/2000, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de André Silva dos Santos 
e de Andriese Maria da Silva.

O pretendente: jOSÉ CáSSIO RODRIGUES DA SILVA, profissão: auxiliar de serviços 
gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: Rio Real, BA, data-nascimento: 31/05/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cicero Carlota da Silva 
e de Creusa Maria Rodrigues da Silva. A pretendente: PAULA FERREIRA SAnTOS, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Rio Real, BA, data-nascimento: 
29/06/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edvaldo 
Vicente de Souza Santos e de Maria do Livramento Ferreira.

O pretendente: DAnIEL júnIOR DOS SAnTOS FERREIRA, profissão: auxiliar 
de serviços de alimentação, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarabira, PB, data-
nascimento: 19/06/1998, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Antonio Ferreira dos Santos e de Maria das Neves dos Santos Ferreira. A pretendente: 
GABRIELLE DE SOUzA MARInhO DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/2000, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João de Deus Marinho da Silva e de Andréa de 
Souza Marinho da Silva.

O pretendente: ELIELSOn GOnÇALVES DE SOUzA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jaguaquara, BA, data-nascimento: 17/05/1975, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Farias de Souza e 
de Minervina São Pedro Gonçalves. A pretendente: ELIAnA nEVES DOS SAnTOS, 
profissão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Apuarema, BA, data-
nascimento: 17/02/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Neves dos Santos e de Ivonilde Sales dos Santos.

O pretendente: LAERCIO TEIxEIRA DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 21/11/1981, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, filho de Lourinaldo Teixeira da Silva e de Maria do Socorro 
Santos da Silva. A pretendente: ILzA ROSA DOS SAnTOS, profissão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jacaraci, BA, data-nascimento: 29/08/1970, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jovenal José dos Santos e 
de Jovita Rosa dos Santos.

O pretendente: ERASMO AMORIM DOS SAnTOS, profissão: carpinteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Belmonte, BA, data-nascimento: 06/12/1965, residente e 
domiciliado em Eunápolis, BA, filho de Eulino Damião dos Santos e de Altací Amorim 
dos Santos. A pretendente: SOLAnGE SOUzA DOS SAnTOS, profissão: costureira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Belmonte, BA, data-nascimento: 25/03/1966, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cacionilio Marcolino dos Santos e 
de Maria Santos de Souza.

O pretendente: CASSIO CORDEIRO DE SOUzA, profissão: auxiliar de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Bezerra de Souza e de 
Ivanilda Cordeiro de Souza. A pretendente: MARIA LUCIA FERREIRA DE BRITO, 
profissão: professora de educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 21/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Matuzalém de Brito e de Elizabeth Ferreira da Silva.
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