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O ano de 2020, sem dúvida, será lembrado como o ano que colocou 
em xeque muita sabedoria convencional e nos fez repensar muitos 
elementos fundamentais da maneira como trabalhamos e vivemos. E, 
em vez de olhar para trás e ver o que aconteceu, penso que é impor-
tante aprendermos como podemos aplicar essas lições do isolamento 
para fornecer algumas observações úteis sobre o mundo futuro da 
segurança cibernética.   

Cibersegurança: lições aprendidas 
com o lockdown

Os dias de descanso semanal são propícios para realizar atividades 
em família. Por que não aproveitar esse momento para incentivar 
o hábito da leitura? Ler contribui para ampliar o conhecimento, 
desenvolvimento e para expandir o imaginário das crianças e 
adolescentes. Além disso, a atividade pode ser um momento de 
lazer bem divertido. Uma pesquisa da Universidade de Emory, 
nos Estados Unidos, comprovou que a leitura provoca no cérebro 
humano sensações como se o leitor tivesse realmente vivido o 
momento do livro.   

Como incentivar a leitura para 
crianças e adolescentes

2021 chegou como uma chance de recomeço para muita gente e 
um dos fatores que mais simbolizam o início de um ciclo é a conquista 
de uma nova oportunidade profissional. Luana Matos, Diretora de RH 
da Divisão Brasil da Arcos Dorados, maior franquia independente do 
McDonald’s no mundo e responsável pela operação dos restaurantes 
da rede em toda a América Latina e Caribe, traz dicas valiosas para 
quem está em busca da vaga dos sonhos!  

Dez dicas para conquistar a vaga 
dos sonhos neste ano

Foto de Mikhail Nilov no Pexels

Negócios em Pauta

Importância das Máscaras
Um estudo conduzido pela Universidade de Pádua, na Itália, apontou 

que o uso disseminado de máscaras de proteção evitou pelo menos 30 
mil contágios na primeira onda da pandemia do novo Coronavírus no 
país, entre março e maio de 2020. Foram utilizados modelos matemá-
ticos para confrontar os dados de oito regiões similares do ponto de 
vista demográfico, mas que adotaram medidas diferentes para conter 
o novo Coronavírus. Segundo o bioengenheiro Morten Gram Pedersen, 
coordenador do estudo, "diversos estudos apoiam o uso de máscaras, e 
nosso trabalho está em linha com outros conduzidos recentemente na 
Alemanha e nos Estados Unidos, que correlacionam o uso de máscaras 
à redução do contágio por Covid-19" (ANSA).    Leia a coluna 
completa na página 3

Foto: ANSA

News@TI

Webinar para quem quer começar um negócio 
com pouco

@A Schneider Electric, líder global na transformação digital em 
gestão da energia elétrica e automação, promoverá webinar inédito 

sobre como fazer negócios no ambiente digital de forma sustentável. O 
evento Innovation Talk: O Uso das Ferramentas Digitais para Alavancar 
Negócios será realizado no dia 3, às 17 horas. Líder em transformação 
digital, a Schneider quer ajudar o cliente nesta jornada em busca de novas 
soluções que enriqueçam seu ambiente e, ao mesmo tempo, possibilitem 
economia de tempo e dinheiro. Compreender o uso de ferramentas 
digitais, sejam programas de software ou metodologias simples ou com-
plexas, permite contribuições de fornecedores e soluções de parceiros 
de forma a criar uma experiência integrada e o webinar possibilitará 
aos participantes conhecer mais detalhes deste processo. A transmissão 
do webinar será pela ferramenta Webex. As inscrições podem ser feitas 
pelo link:  https://go.schneider-electric.com/BR_202103_Ferramentas-
-digitais-para-alavancar-negocios_Token-LP.html?source=Webinar&sD
etail=BR_202103_Ferramentas-digitais-para-alavancar-negocios_bFO.  

 Leia a coluna  completa na página 2

Reprodução/https://go.schneider-electric.com/

Para quem estava com as 
férias marcadas e a viagem dos 
sonhos planejada, a pandemia 
veio como um balde de água 
fria, levando muitas pessoas a 
cancelar ou adiar o momento de 
lazer, principalmente quem se 
programou para passar alguns 
dias fora do país.

Luiz Cesar Giagio (*)
 

Mesmo com as restrições indicadas 
pela OMS, há quem manteve os 

planos e, seguindo todos os cuidados, 
realizou ou realizará a viagem até o 
fim do ano. 

Porém, para aqueles que cancelaram 
ou adiaram por período indeterminado, 
este é o momento para organizar as 
finanças, aproveitar as promoções e 
se programar novamente para viver 
aquele Réveillon de 2021 dos sonhos 
na Europa ou o descanso merecido, 
hospedado em quarto de frente para o 
mar. Embora o futuro seja incerto, te-
mos recebido notícias positivas quanto 
à vacinação e o controle da transmissão 
do novo Coronavírus. 

Por isso, muitos brasileiros já estão 
pensando no próximo destino. Para 
esses casos, planejar uma viagem sem 
estar com dívidas é sempre a melhor 
opção. Sendo assim, vale começar 
agora a conversa com um agente de 
viagens para analisar os melhores 
locais, valores, estabelecimentos 
e um roteiro completo. Comprar 
passagens aéreas e fazer reservas 
em hotéis com antecedência serão 
opções ainda mais seguras se reali-

Como planejar a viagem sem perder 
dinheiro e com todos os cuidados?

zadas com contrato de cancelamento 
reembolsável. 

Mais do que nunca, com as restrições 
à quantidade de viajantes, o pagamento 
desta taxa extra vale a pena pela se-
gurança. Também será necessário ficar 
atento quanto às conexões dos voos. 
Muitos países continuarão com contro-
les rígidos no próximo ano, mantendo 
suas próprias regras para lidar com 
passageiros em trânsito, mesmo que 
seja apenas para uma conexão. 

Se contratar um seguro viagem era 
algo essencial, hoje é obrigatório fora 
do Brasil. Mas quando contratar, não 
escolha pelo valor mais acessível, 
muitas companhias não oferecem co-
bertura para problemas ocasionados 

por "eventos conhecidos", como é o 
caso da Covid-19. Outras cobrem ape-
nas destinos específicos, geralmente 
aqueles considerados de baixo risco, 
dependendo do andamento de casos 
de coronavírus na região. Por isso, ve-
rifique, pesquise e analise com calma. 

O ano de 2020 nos trouxe inúmeros 
desafios, medos e incertezas. Mas 
também a possibilidade de nos pro-
gramarmos, de todas as maneiras, 
para fazer acontecer em 2021. Tenho 
a certeza que será o período de uma 
grande reviravolta, no qual daremos 
ainda mais valor por cada conquista, 
inclusive as grandes viagens. 

(*) - É diretor geral da Estação Férias Viagens 
e Turismo - agência especializada em serviços 

personalizados há mais 10 anos.
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ExPORTAçãO 
DE TECNOLOgIA 

bRAsILEIRA: 
TENDêNCIAs PARA 

E-COMMERCE 
EM 2021    Leia na página 6

TECNOLOgIA

Vacina Covaxin
O Ministério da Saúde anunciou a 

compra de 20 milhões de doses da va-
cina anti-Covid Covaxin, produzida pela 
farmacêutica indiana Bharat Biotech. A 
compra foi feita junto à importadora e 
distribuidora Precisa Medicamentos. O 
investimento total foi de R$ 1,614 bilhão 
na compra da vacina e as primeiras 8 
milhões de doses do imunizante devem 
começar a chegar já no mês de março, 
em dois lotes de 4 milhões a serem entre-
gues entre 20 e 30 dias após a assinatura 
do contrato, além de oito milhões em 
abril e quatro milhões em maio.

https://jornalempresasenegocios.com.br/manchete-principal/exportacao-de-tecnologia-brasileira-tendencias-para-e-commerce-em-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/news-ti/newsti-27-02-a-01-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/outras-colunas/negocios-em-pauta/negocios-em-pauta-27-02-a-01-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/ralph-peter/livros-em-revista-27-02-a-01-03-2021/
https://jornalempresasenegocios.com.br/colunistas/herodoto-barbeiro/a-gota-dagua/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/10-dicas-para-conquistar-a-vaga-dos-sonhos-neste-ano/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/como-incentivar-a-leitura-para-criancas-e-adolescentes/
https://jornalempresasenegocios.com.br/destaques/ciberseguranca-licoes-aprendidas-com-o-lockdown/
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News@TI
Escape 60 lança modelo de microfranquia 

@Diante do cenário inédito da pandemia da Covid-19, diversas 
empresas no mundo inteiro foram obrigadas a fechar as portas 

e parar as atividades. Em função dessa mudança, surgiu a necessi-
dade de se reinventar e buscar uma maneira segura e inovadora para 
dar continuidade no atendimento ao cliente. O Escape 60, franquia 
pioneira no desenvolvimento de jogos de fuga presenciais no Brasil, 
também teve de se adaptar à nova realidade do mercado. Pensando 
nisso, alternativas foram elaboradas, a fim de levar entretenimento 
ao seu público, como o desenvolvimento de atividades online, sur-
gimento de jogos delivery, jogos live e outras novidades. Com a alta 
demanda que surgiu diante desse formato online, o Escape 60 decidiu 
iniciar um novo modelo de negócio, que tem como objetivo levar a 
experiência para muitas regiões brasileiras de forma rápida, segura, 
econômica e divertida (https://escape60.com.br/).

Coluna do Heródoto

O deputado está em 
palpos de aranha. 
Depois do discurso 
que fez não há como 
voltar atrás. 

Certamente quer con-
tentar sua base de 
apoio político no Rio 

de Janeiro, seu domicílio 
eleitoral. Está evidente que 
provocou um choque entre 
dois poderes da república 
e, geralmente, isso não traz 
boas coisas. Afinal, diz o 
parlamentar, há a garantia 
de liberdade de expressão, 
palavras, opiniões e votos. 

Este é um princípio mun-
dialmente consagrado nas 
democracias ocidentais 
e um dos documentos 
que melhor espelha isso 
é a primeira emenda da 
Constituição dos Estados 
Unidos. Nota-se, redigida 
no final do século 18. No 
Brasil essa garantia vem 
sendo estabelecida desde 
a primeira constituição da 
república em 1891. 

É verdade que nos perí-
odos ditatoriais, como no 
Estado Novo, de Getúlio 
Vargas, nenhuma garantia 
democrática funciona-
va. Por isso o deputado, 
amparado no seu direito 
de opinião, disse o que 
disse e não esperava ser 
punido pelo conteúdo de 
sua mensagem, por mais 
contundente que fosse 
considerada.

Os controladores do país 
estão de olho no Congresso 
Nacional, uma vez que ali 
ainda há uma oposição or-
ganizada contra o governo 
que tem como bandeira 
o combate à corrupção e 
afastar do país o risco de 
uma ascensão dos comu-
nistas ao poder. Os dis-
cursos contundentes são 
originados no parlamento e 
também nas manifestações 
públicas, como grandes 
passeatas no eixo Rio de 
Janeiro – São Paulo. 

Afinal por mais forte que 
seja o poder do executivo, 
ele não consegue impedir 
que alguns estados da fe-
deração sejam governados 
por gente da oposição. Por 
isso os analistas avaliam 
que se vive um momento 
crucial para a democracia 
no Brasil e a qualquer mo-
mento o executivo pode 
lançar mão de um ato de 
força e impor um governo 
totalitário. 

Para tanto vai precisar do 
apoio das forças armadas, 
especialmente o Exército 
que mantém vivo o ideal 
salvacionista de impedir 
que a esquerda chegue 
ao poder. As intervenções 
militares nos governos 
anteriores deixam claro 
que nada mudou e que 
a qualquer momento, se 
a conjuntura se agravar, 
pode voltar. A gota d´água 
é o discurso do deputado. 
Provavelmente se não hou-
vesse uma ação do poder 
executivo teria passado 
desapercebido. 

O tema central atinge o 
ânimo do nacionalismo. 
O parlamentar não é uma 
ameaça. Afinal ele esteve 
ao lado da direita quando 
o governo esquerdista foi 
derrubado por um golpe 
de força. Mas, decepcio-
nado com os rumos que o 
Brasil tomava, partiu para 
a oposição. Participa de 
protestos e passeatas no 
Rio de Janeiro, denuncia 
torturas de presos políticos 
nos quartéis do exército 
em Minas Gerais. 

Julga que é o momento 
de usar a tribuna da câmara 
para mostrar ao país o que 
se passa. A oportunidade 
é a semana que antecede 
a comemoração do Dia 7 
de Setembro, dia da inde-
pendência nacional. Incita 
a população a boicotar os 
desfiles militares, e cul-
mina pedindo às garotas 
que, nos bailes, não dan-
cem com os cadetes do 
exército! 

O ministro da Justiça, 
Gama e silva, em nome do 
governo, faz um pedido 
à câmara para processar 
Márcio Moreira Alves. O 
plenário nega. Chega-se 
ao auge do confronto. O 
chefe do executivo, Costa 
e Silva, assina mais um ato 
institucional. O de número 
5, redigido pelo ministro. 

O AI5 começa a valer 
a partir da publicação. É 
o fechamento radical do 
regime e a implantação 
de uma ditadura. Políticos 
são cassados, funcioná-
rios demitidos, órgãos de 
comunicação censurados. 
Márcio parte para o exílio 
para escapar da prisão 
que não seria decretada 
por nenhum membro do 
Supremo Tribunal Federal.

(*) - É âncora do Jornal da Record 
News, o primeiro emm multimídia 

(hbarbeiro@recordtv.com.br)

Heródoto Barbeiro (*)

A gota d’água
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Relatório aponta panorama do 
empreendedorismo com IA na A. Latina
Com a aceleração da onda de digitalização global, everis e Endeavour expõem avanços na adoção e desenvolvimento 
de Inteligência Artificial na região, onde o Brasil se destaca com 42% das iniciativas, tendo saltado de 120 empresas 
de IA em 2018 para 206 em 2020

como de precisão versus explicação, se é possí-
vel conseguir resultados mais precisos por meio 
de técnicas menos explicáveis ou vice-versa 
para 29% dos empreendedores.

“Hoje, há também uma atenção especial de 
proteção de dados versus conveniência, pois 
grandes quantidades de dados podem melho-
rar a precisão, mas isso pode afetar os direitos 
de privacidade das pessoas. Por outro lado, 
não considerar certo tipo de dados pode fazer 
com que o sistema seja mais justo, mas menos 
preciso”, comenta Quiles.

Perfil dos empreendedores e suas equipes
Além dos dados empresariais, em 2020, a 

everis e a Endeavor também analisaram em 
profundidade o capital humano do segmento de 
empreendedores e IA, por ser um dos maiores 
desafios identificados tanto pelos fundadores 
como por suas equipes. Nessa imersão, consta-
taram que um empreendedor típico de IA funda 
sua empresa aos 29 anos de idade, depois de 
cinco trabalhos e dois empreendimentos ante-
riores, o que garante a 79% deles experiência em 
cargos de diretoria e gerência. As carreiras mais 
cursadas por ele são Negócios (21%), Ciências 
da Computação (15%) e Engenharia (10%). 
Outro fato é que 41% fizeram pós-graduação.

Por outro lado, ao verificar o perfil dos 560 ex-
-colaboradores das empresas de IA para analisar 
os padrões de rotatividade do segmento, o estudo 
descobriu que os profissionais de IA têm, em 
média, 30 anos de idade, estudaram Engenharia 
de Sistemas na graduação, tiveram cinco cargos 
anteriores e trabalharam cerca de 13 meses em 
cada cargo, tendo entre as certificações mais 
populares as de programação (51%), Big Data 
(13%) e Machine Learning (11%). “Infelizmente, 
o desequilíbrio de gênero é evidente e igualmente 
importante em ambos os casos – apenas 8% dos 
empreendedores e 15% dos ex-colaboradores 
são mulheres”, alerta Armelin.

De acordo com os parâmetros do nível de 
emprego gerado pelas empresas, o estudo 
catalogou ainda as 490 empresas de IA latino-
-americanas por porte: 44,5% delas (218) 
são micro, com no máximo 10 colaboradores; 
35,3% são pequenas (173), tendo de 11 a 50 
funcionários; 16,9% médias (83), com no má-
ximo 250 profissionais; e só 3,3% são grandes 
(16), tendo mais de 250 pessoas na equipe. 
Apesar de formar quase a metade da amostra, 
as 218 microempresas do ecossistema geram 
apenas 911 empregos (2% do total), enquanto 
as grandes são responsáveis pela maioria dos 
empregos (63%), com 23.909 colaboradores. 
Esta tendência se repete em termos de vendas, 
capital arrecadado e produtividade. O Brasil 
é uma exceção, pois em nosso mercado, uma 
empresa média gera cerca de US$ 375.000 em 
vendas.

“Ao olhar para o futuro, a incerteza é a regra 
e a inovação precisa ser constante, pois o de-
senvolvimento da IA exige apoio colaborativo do 
mundo empresarial, do setor público e da socie-
dade civil. Isso porque é necessário incentivar 
as instituições de ensino a fortalecer e ampliar 
a oferta de programas técnicos e especializa-
ções em IA. As empresas, por sua vez, devem 
desenvolver seus próprios pipelines de talentos 
e investir em capacitações e certificações para 
suas equipes”, acredita Quiles. Ele ressalta ain-
da que, simultaneamente, as empresas devem 
investir em Pesquisa e Desenvolvimento para 
gerar mais soluções inovadoras, enquanto os 
outros atores – sociedade civil, instituições, 
administrações públicas – trabalham em con-
junto para divulgar e sensibilizar o mercado 
sobre o potencial e os benefícios econômicos 
e sociais de IA.

Para Armelin, com conhecimento adequado 
e uma rede de colaboração serão eliminadas 
as barreiras para a adoção de IA e motivando 
o governo a conceber um marco regulatório 
robusto, que facilite o acesso aos dados públicos 
para o desenvolvimento de algoritmos e solu-
ções de IA, ao mesmo tempo em que garanta 
a segurança e privacidade dos dados pessoais, 
algo fundamental em função da Lei de Proteção 
Geral de Dados (LGPD).

Infraestrutura, Entretenimento, Transporte e 
Logística, também viram inovações significativas 
com sua implementação   em vários aspectos.

Para tornar o estudo mais assertivo, a everis e 
a Endeavor dividiram as aplicações em Core IA e 
non-CORE IA, conforme a adoção da tecnologia 
em seu core business ou áreas de apoio. “Se-
gundo esse critério, 40% dos empreendimentos 
latino-americanos são classificados como Core 
AI, por oferecerem a tecnologia como parte de 
sua proposta comercial, enquanto os outros 60% 
usam IA em seus processos produtivos para 
gerar eficiência”, informa Armelin.

Lluis Quiles Ardila, diretor de Inteligência 
Artificial da everis Brasil, acrescenta que, 
como observado no estudo anterior de 2018, 
as aplicações de IA mais comuns continuam 
sendo Business Intelligence & Analytics (20%), 
Automated Machine Learning (15%) e Text 
Analysis/Generation (11%). Das técnicas utili-
zadas, o uso mais abrangente é a classificação 
(54% dos casos), seguido da previsão (49%) e 
do processamento de linguagem natural (42%).

“A grande maioria das empresas latino-ame-
ricanas (86%) têm desenvolvimento próprio de 
IA, baseado em frameworks de terceiros – com 
destaque para Google TensorFlow, Amazon Web 
Services, PyTorch e Microsoft Cognitive Toolkit. 
As demais utilizam IA adquirida. Isso mostra 
que o ecossistema colaborativo criado pelas Big 
Techs é um dos pilares da atual evolução de IA, 
grande número de startups e empreendedores 
dedicados à IA se tornam em participantes e 
podem algum dia despertar o interesse das gran-
des empresas de tecnologia”, comenta Quiles.

Desafios das empresas de Inteligência 
Artificial na América Latina

O estudo também verificou que os grandes 
desafios dos empreendedores de IA, apesar de 
todo seu progresso no mercado nos últimos 
anos, continuam sendo os mesmos:

Escassez de talentos - o fenômeno de brain 
drain, quando pesquisadores e professores dei-
xam seus cargos para trabalhar nas Big Tech, 
desafia a geração de talentos nas universidades. 
A desconfiança em relação aos desenvolvedores 
locais e a precária retenção de talentos por 
empresas diante dos concorrentes das Big Tech 
continua atormentando o ecossistema.

Adoção da tecnologia - o desconhecimento, 
as incertezas e, às vezes, as expectativas pouco 
realistas sobre IA por parte dos clientes impedem 
a adoção abrangente.

Ausência de políticas públicas construtivas - 
os governos não investiram suficientemente no 
desenvolvimento de empreendedores nem na 
educação tecnológica. Em termos de proteção 
de dados e privacidade, não existe um modelo 
latino-americano baseado em princípios de 
confiança, segurança e direitos fundamentais 
em relação ao uso da IA.

Existem ainda outros desafios para o desen-
volvimento e adoção de IA em maior escala, 
com a necessidade de avaliação constante das 
vantagens e desvantagens da automação, com-
parada à importância da intervenção humana, 
apontada por 38% dos empreendedores, bem 

A everis, consultoria de negócios do grupo 
NTT DATA, e a Endeavor, apresentam 
o relatório “O impacto da Inteligência 

Artificial (IA) no empreendedorismo da Amé-
rica Latina”. A decisão de realizar o estudo se 
baseou no fato da IA ser, atualmente, o motor 
da transformação tecnológica que concentrará 
grande parte da produtividade econômica e, com 
isso, do crescimento dos países. Leia a íntegra 
do estudo no link: https://www.everisestudos.
com.br/estudo-inteligencia-artificial.

Uma das principais constatações foi que o uso 
dessas tecnologias cresceu de 32%, em 2018, 
para 48%, em 2020, de acordo com o Índice de 
Nível de Inovação e Crescimento IA (INICIA), 
uma metodologia desenvolvida pela everis, que 
avalia vários critérios, como ano de fundação, 
grau de maturidade das empresas, volumes 
de vendas, empregos gerados e investimentos 
recebidos, entre outros. No Brasil, onde está 
concentrado o maior número de empresas de IA 
da região (42% do total), o número de empresas 
de IA se expandiu de 120, em 2018, para 206 
empresas, em 2020.

A expansão da adoção e uso de IA está em 
seu maior ponto de inflexão, com um mercado 
previsto de US$ 70 bilhões para 2020 e com uma 
Taxa de Crescimento Anual de 38% para o perí-
odo 2018-2022. O Fórum Econômico Mundial, 
por exemplo, sustenta que o PIB mundial será 
14% maior em 2030, como resultado de uma 
maior utilização da IA em soluções industriais e 
no cotidiano, o equivalente a US$ 15,7 trilhões. 
Essa estimativa se apoia no crescimento e 
democratização dos níveis de processamento 
computacional, que ganham ano a ano mais 
velocidade e acessibilidade.

“Essa tendência de ampliação do uso de IA 
no novo cenário global torna essa tecnologia 
vital para o desenvolvimento de empresas e 
países, porque viabiliza a automação e gestão 
eficiente das operações e do atendimento aos 
clientes onminchanel, resultando em benefícios 
econômicos e sociais indiscutíveis. Diante deste 
cenário, pensamos ser fundamental conhecer o 
ecossistema de IA na região para contribuir para 
sua constante inovação e crescimento”, afirma 
Evandro Armelin, diretor de Data & Analytics 
da everis Américas.

Nesta edição de 2020, a everis e a Endeavor en-
trevistaram 136 das 490 empresas identificadas 
em países da América Latina, como Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, 
Equador, Honduras, México, Panamá, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela, para averiguar o 
crescimento do segmento de IA.

A expansão do mercado de IA foi constatada 
também pelo volume de vendas dos empreen-
dedores latino-americanos, que a Endeavor 
Intelligence calcula ser em torno de US$ 4,2 
bilhões, e do montante de investimentos que 
receberam, em torno de US$ 2,2 bilhões, bem 
como pela geração de 38 mil empregos. Apesar 
do crescimento robusto, o desenvolvimento 
de IA ainda está em fase inicial na região. Os 
principais indicadores da falta de maturidade 
são o fato de 55% dos empreendedores terem 
fundado suas empresas entre 2014 e 2017, ou 
seja, estarem há poucos anos no mercado; bem 
como o investimento médio recebido ainda ser 
baixo, por volta de US$ 528 mil, e ainda utiliza-
rem técnicas de machine learning tradicionais, 
sendo que o uso de deep learning ainda é mino-
ritário. Do ponto de vista financeiro, 61% das 
empresas pesquisadas receberam investimento 
de uma ou várias fontes, sendo 49% de capital 
semente, 23% de investidores anjos e 18% de 
rodadas de investimentos diversos. Outro as-
pecto que denota baixa maturidade é apontado 
no Artificial Intelligence Index Report 2019, de 
Stanford, no qual é informado que apenas 0,2% 
das citações em patentes e 1,7% dos artigos 
publicados em revistas científicas relativos à IA 
no mundo vêm da América Latina e que a região 
conta com menos de 0,5% dos investimentos 
privados nessa tecnologia.

“Nos últimos 10 anos, o acesso à internet na 
região atingiu 68% da população, ou seja, 453 
milhões de pessoas conectadas. Essa expansão 
da conectividade serve como catalizador para 
impulsionar a adoção da IA na região, na qual 
existem milhões de usuários que se beneficiam 
hoje do uso de plataformas de e-commerce, 
fintechs, micro mobilidade, ride hailing, grocery 
e food delivery. Por outro lado, persiste o receio 
de perdas de postos de trabalho tradicionais e 
de fracassos nos negócios, que ainda dificulta o 
aumento das iniciativas de IA”, aponta Armelin.

Participação em novos setores e modelos 
de negócios

De fazendeiros que usam drones para mo-
nitorar a saúde das suas lavouras até lojas que 
usam chatbots para atender os clientes, o uso 
da IA cresceu em vários setores econômicos e 
vem contribuindo para o surgimento de novos 
segmentos de negócios impensáveis há alguns 
anos. De acordo com o estudo, a adoção de IA 
é mais ampla no segmento de Enterprise Sof-
tware & Services (39% da amostra), seguido por 
Commerce & Retail (12%), Healthcare (7%), 
Financial Services (7 %) e Marketing (7%). 
Outros setores, como Educação, Agricultura, 

Freepik

“Nos últimos 10 anos, o 
acesso à internet na região 
atingiu 68% da população, ou 
seja, 453 milhões de pessoas 
conectadas. Essa expansão 
da conectividade serve como 
catalizador para impulsionar 
a adoção da IA na região, 
na qual existem milhões de 
usuários que se beneficiam 
hoje do uso de plataformas de 
e-commerce, fintechs, micro 
mobilidade, ride hailing, 
grocery e food delivery.”



www.netjen.com.br
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D - Soluções Digitais
Fundada em 1989 e listada na Bovespa Mais desde 2013, a Quality Nextech 
- um dos principais players de tecnologia do Brasil, com escritórios em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e México - anuncia a abertura de mais de 120 
vagas para a área de tecnologia nos mais diversos setores. A  empresa auxilia 
seus clientes no desenvolvimento de soluções digitais, integração de serviços, 
automação de processos com RPA, Outsourcing de TI e GRC. Atua com es-
pecialistas em Squads também no desenvolvimento de plataformas digitais e 
oferece salários competitivos com vagas distribuídas para atuação no Brasil 
e México. Interessados podem acessar (https://jobs.kenoby.com/quality).

E - Doutorado na Alemanha
O webinário “Doctorate in Germany – Latin America 2021 – How to do 
doctoral research at TUM and FU Berlin”, que acontece no próximo dia 
3 de março de 2021 às 12h, destina-se aos interessados em programas 
de doutorado na TUM e na FU Berlin. O evento conta com a presença de 
dois ex-doutorandos latino-americanos, que falarão sobre suas experiên-
cias. Em seguida, haverá uma sessão de perguntas e respostas, e espaço 
para a troca de ideias sobre como obter financiamento para os estudos, 
além de dicas de como entrar em contato com possíveis orientadores. O 
evento, transmitido via plataforma Zoom, será em inglês e contará com 
a participação do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Programa 
e formulário de inscrição: (https://tum-conf.zoom.us/webinar/register/
WN_uy3L7aeLRnS5Arc0sKtYwA).

F - Mercado Aeronáutico 
A Boeing projetou uma demanda de 2.610 novas aeronaves na região 
da América Latina e Caribe ao longo das próximas duas décadas. A 
previsão reflete o impacto de curto-prazo da pandemia, assim como os 
fundamentos de longo prazo para viagens aéreas. Modelos comerciais 
com apenas corredor central representarão 90% dessa demanda por 
aviões, o que reflete a expansão de oportunidades acessíveis de viagem 
por toda a região. Esse mercado de 20 anos para aeronaves comerciais 
está estimado em US$ 365 bilhões, de acordo com a análise Commercial 
Market Outlook 2020 da Boeing, uma previsão anual da demanda por 
aviões e serviços comerciais, além da visão da companhia sobre as dinâ-
micas do mercado no curto, médio e longo prazo. Saiba mais em (https://
www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/). 

G - Rodada de Empreendedorismo 
As dificuldades enfrentadas pelos empresários prejudicam o crescimento 
da economia e levam muitas empresas a fecharem as portas. Mas este novo 
ambiente também pode gerar novas ideias e fortalecer as empresas que 

A - Qualificação para Jovens 
A Secretaria de Ciência e tecnologiae e a Secretaria de Educação/
SP abriram 8.355 vagas para 21 cursos gratuitos de qualificação 
profissional do programa Novotec Expresso, com apoio das ETECs 
e FATECs do Centro Paula Souza. No total, 15 regiões do estado 
de São Paulo serão contempladas com a modalidade. O programa  
disponibiliza cursos de qualificação profissional a jovens de até 24 
anos, com duração de 120 horas, em parceria com escolas técnicas 
ou instituições tecnológicas de ensino superior. A modalidade será 
semipresencial e terá aulas remotas na plataforma Microsoft Teams, 
além de encontros presenciais na unidade de ensino escolhida durante 
a inscrição.  As inscrições, até o próximo dia 9, devem ser feitas pelo 
site (www.novotec.sp.gov.br).  

B - Negociações Internacionais 
O Museu Paulista da USP, também conhecido como Museu do Ipiranga, 
promove o curso de capacitação em Negociações Internacionais nos dias 
22 e 23 de março em ambiente virtual. Aberta ao público, a capacitação 
tem foco em profissionais do setor privado e governamental e em estu-
dantes de graduação e pós-graduação. Objetiva fornecer capacitação 
técnica e treinamento específico para profissionais e estudantes que 
desenvolvam atividades relacionadas às negociações internacionais em 
pesquisa e assessoria especializadas, tanto em empresas privadas como 
em agências governamentais. O curso será oferecido em três módulos, 
ao longo da semana, com duração diária de oito horas. Mais informações 
em: (www.mp.usp.br/chamadas/curso-de-capacitacao-em-negociacoes
-internacionais).

C - Exportadora de Calçados 
A Grendene, maior exportadora de calçados do Brasil e uma das 
maiores produtoras mundiais, está completando 50 anos desde a 
sua fundação. A dona de marcas que caíram no gosto da população 
brasileira, como Melissa, Rider e Ipanema, iniciou as atividades 
em 1971, em Farroupilha/RS, como fabricante de embalagens para 
garrafões de vinho, mas viu na indústria calçadista a oportunidade 
de revolucionar a moda usando o plástico como um caminho para 
inovação, design, conforto e durabilidade. Hoje, a Grendene está 
empenhada na jornada pela sustentabilidade e transformação di-
gital, com metas ambiciosas para o futuro, como expandir ainda 
mais os seus negócios no mercado internacional, avançar no uso de 
energia de fonte renovável nas suas fábricas, ampliar a utilização 
de matéria-prima de origem renovável nos calçados e alcançar a 
neutralidade de carbono (www.grendene.com.br). 

precisam inovar e “fazer diferente” para sobreviver e vencer. E é neste 
cenário que se apresenta a Rodada Virtual de Empreendedorismo, uma 
iniciativa da Associação Comercial de São Paulo. A Rodada chega com o 
objetivo de ajudar os empresários a criar novas oportunidades de negócio 
de forma inovadora, em um mundo pós-pandemia. Os participantes poderão 
apresentar seus produtos e serviços em salas virtuais de reuniões, com até 
15 participantes. Será permitida a entrada em até três salas. O evento ocor-
re no próximo sábado (6), a partir das 9h. Inscrições e mais informações: 
(https://rodadadeempreendedorismo.com.br/app_siteeditar). 

H - Energia Fotovoltaica 
A Edmond, fintech que fornece soluções de meios de pagamento para 
o mercado de energia fotovoltaica (solar), acaba de disponibilizar ao 
mercado a AppSolar -plataforma de comercialização de equipamentos 
fotovoltaicos, 100% gratuita, que auxilia integradores e instaladores a 
formular projetos e gerar os kits de produtos que mais se adequam às 
necessidades do consumidor final. A tecnologia inovadora e disruptiva 
com a qual a plataforma foi desenvolvida gera o elenco completo do 
sistema fotovoltaico em apenas um segundo, basta informar a potência 
ou o consumo energético em kWh. Ela também apresenta a comparação 
entre marcas e combinações quanto à produção energética, eficiência e 
retorno do investimento, para uma melhor tomada de decisão do usuário. 
Para mais informações, acesse (https://edmond.com.br/).

I - Mulheres que Transformam
A Veedha Investimentos apoia evento que acontece, na próxima quarta-
feira (3), às 19h, de entrega do prêmio “Mulheres que Transformam”. 
A premiação especial tem como objetivo reconhecer aquelas que estão 
transformando o mercado em diversas áreas: tecnologia, educação, 
finanças, empreendedorismo, cultura e economia. A escolha das ven-
cedoras será por meio de voto popular. As indicadas ao prêmio foram 
selecionadas por Rachel Maia (liderança e diversidade), Viviane Senna 
(presidente do instituto Ayrton Senna) e Fiamma Zarife (diretora-geral 
do Twitter Brasil). A socióloga Maria Helena Guimarães de Castro, a 
microbiologista Natalia Pasternak, Djamila Ribeiro, ativista feminista 
e Laura Carvalho, professora de Economia da USP, são alguns dos no-
mes em evidência. Para acompanhar a cerimônia acesse: (http://bit.ly/
PremioMulheresqueTransformam); para ajudar a escolher as Mulheres 
que Transformam, acesse: (https://bit.ly/3bD9ThU).

J - Mantendo a Liderança
A Mercedes-Benz fechou o ano de 2020 novamente como a fabricante 
líder nas vendas de veículos comerciais no Brasil. Pelo 5º ano consecutivo, 
foi a marca que mais emplacou caminhões no país, conquistando mais de 
31% de market share. No segmento de ônibus, com aproximadamente 
47% de participação, manteve sua tradicional liderança de 64 anos. 
“Num ano atípico como 2020, fortemente impactado em todo o mundo 
pela pandemia do Coronavírus, superamos os obstáculos e mantivemos 
a nossa marca no topo de vendas e de participação de mercado de veí-
culos comerciais”, afirma Karl Deppen, presidente da Mercedes-Benz do 
Brasil e CEO América Latina. “Com isso, o Brasil volta a ser o primeiro 
mercado do mundo para caminhões Mercedes-Benz, além de ser também 
o maior para ônibus da marca”.

Mundo digital: 
o começo para se 
reinventar na crise

Todos podem estar 
no ambiente online, 
seja em plataformas 
digitais ou em outros 
canais

Adaptar-se ao novo 
e estar preparado 
para as transfor-

mações tecnológicas que 
estão ocorrendo no setor 
de serviços já não eram ta-
refas simples no período de 
pré-pandemia. Agora, com 
a chegada da crise financei-
ra, os fornecedores, prin-
cipalmente os autônomos, 
têm um grande desafio pela 
frente: encontrar formas de 
continuar atraindo clientes 
para gerar renda durante 
este momento de instabi-
lidade econômica. Missão 
impossível, certo? Quase! 

De acordo com dados do 
Portal do Empreendedor 
do Governo Federal, em 31 
agosto de 2020 o número 
de microempreendedores 
individuais (MEIs) passou 
dos 10,6 milhões de cadas-
tros. Essa é apenas uma 
das alternativas que muitas 
pessoas têm encontrado 
para continuar prestando 
os mais diversos serviços 
durante a pandemia. Com 
o CNPJ, os profissionais 
autônomos conseguem 
atuar de forma mais segura 
e até negociar com outras 
empresas que exigem a 
emissão de nota fiscal. 

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) também aponta 
que o setor de serviços 
cresceu 5% em junho, em 
comparação com maio. 
Apesar de não ser uma reto-
mada aos níveis correspon-
dentes ao pré-pandemia, 
esse aumento é positivo e 
bem-vindo, mostrando que 
o segmento está tentando 
se adaptar ao novo cenário, 
mesmo que não esteja bem 
definido. 

Ainda que a tal da rein-
venção seja difícil para 
muitos profissionais du-
rante esse período de crise, 

independente do segmento 
de atuação, essa criação de 
mais oportunidades passa 
pela entrada no ambiente 
digital, uma vez que o isola-
mento social acelerou esse 
processo de digitalização 
dos consumidores, já em 
curso no pré-pandemia e 
sem volta. 

A boa notícia é que a 
internet é um espaço de-
mocrático, barato e rápido, 
por isso permite que os 
trabalhadores informais 
ampliem a divulgação dos 
próprios serviços para uma 
parcela maior de clientes, 
que dificilmente alcança-
riam apenas no velho boca a 
boca. De marido de aluguel 
ao terapeuta, todos podem 
estar no ambiente online, 
seja em plataformas digitais 
ou em outros canais. 

Os recursos e ferramentas 
tecnológicas para se adap-
tar rapidamente e migrar do 
mundo offline para online 
são muitas. Entretanto, 
muitas das características 
exigidas de um profissional 
para fechar um negócio 
pessoalmente continuam 
sendo relevantes no cenário 
digital. Prestar um serviço 
excelente, atender bem, sa-
ber negociar e vender, além 
de ter bom relacionamento 
interpessoal, continuam 
sendo fatores-chave para 
os profissionais gerarem 
renda. 

Como essa transforma-
ção digital está só no co-
meço, os profissionais que 
conseguirem se adaptar 
rapidamente não vão apro-
veitar somente as oportu-
nidades do momento atual, 
como também estarão até 
mais preparados para atuar 
no cenário pós-pandemia 
e maximizar ainda mais 
os ganhos futuros. Logo, 
adaptar-se ao uso da tecno-
logia para ofertar serviços 
é o primeiro passo para se 
reinventar na crise. 

(*) - É CEO do Helpie, plataforma 
digital que conecta consumidores 

e fornecedores de serviços de 
qualquer natureza por meio de web e 

aplicativos móveis. 

Leandro Gotz (*)

Pastor na região autônoma do Tibete, 
uma das mais pobres da China. 

Índice chegou a 72,3 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos.

O dado, que reflete 
a opinião de espe-
cialistas em econo-

mia do país, foi divulgado 
na sexta-feira (26) pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV).

No primeiro trimestre 
deste ano, o clima econômi-
co chegou ao maior patamar 
desde o primeiro trimestre 
de 2020 (98 pontos), mas 
ainda está abaixo da média 
dos últimos dez anos (77,8 
pontos). A alta foi puxada 
pelo Indicador da Situação 
Atual, que subiu 11,7 pon-
tos do último trimestre de 
2020 para o primeiro tri-
mestre deste ano. Apesar 
disso, a avaliação sobre o 
momento presente conti-
nua em patamar baixo, de 
25 pontos.

O Indicador de Expecta-
tivas por sua vez, apesar de 
estar em um patamar mais 
elevado (137,5 pontos), re-
cuou 9,2 pontos no primeiro 
trimestre deste ano, na 

Desemprego recua no 
4º trimestre, mas é o 
maior para o ano

O desemprego recuou para 13,9% no 
quarto trimestre de 2020, depois de atingir 
14,6% no trimestre anterior. Mas a taxa 
média de desocupação para o ano passado 
foi de 13,5%, a maior desde 2012, o que 
corresponde a cerca de 13,4 milhões de 
pessoas buscando trabalho no país. O resul-
tado interrompe a queda na desocupação 
iniciada em 2018, quando ficou em 12,3%. 
Em 2019, o desemprego foi de 11,9%. Os 
dados são da Pnad Contínua, do IBGE.

Segundo a analista da pesquisa, Adria-
na Beringuy, essa reação do mercado 
de trabalho no quarto trimestre já era 
esperada. “O recuo da taxa no fim do ano 
é um comportamento sazonal por conta 
do tradicional aumento das contratações 
temporárias e aumento das vendas do co-
mércio. Mesmo num ano de pandemia, o 
mercado de trabalho mostrou essa reação”, 
afirmou, em nota.

O resultado no quarto trimestre foi pu-
xado pelo aumento na ocupação em quase 
todos os grupos de atividades: agricultura 
(3,4%), indústria (3,1%), construção 
(5,2%), comércio (5,2%), alojamento e 
alimentação (6,5%), informação e comuni-
cação (5,8%) outros serviços (5,9%), ser-
viços domésticos (6,7%) e administração 
pública (2,9%). Apenas transporte ficou 
estável (ABr).
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Clima econômico melhora 
no Brasil no primeiro trimestre
O Indicador de Clima Econômico do Brasil subiu 5,1 pontos do último trimestre de 2020 para o primeiro 
trimestre deste ano e chegou a 72,3 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos

China declara fim da extrema 
pobreza rural

A China declarou na quinta-feira 
(25) “vitória total” contra a pobreza 
extrema rural, após uma campanha 
que durou oito anos e investiu 1,6 
trilhão de yuanes (R$ 1,35 trilhão, pela 
cotação atual). Em cerimônia para 
celebrar a conquista, o presidente 
Xi Jinping disse que a “missão origi-
nal” do Partido Comunista da China 
(PCC) era “melhorar o bem-estar das 
pessoas”. 

O governo afirma ter tirado da 
pobreza extrema quase 99 milhões 
de cidadãos, uma média de mais de 
10 milhões por ano. Considerando o 
início da abertura da China para o 
exterior, há cerca de 40 anos, esse 
número chegaria a 770 milhões de 
indivíduos. Todos os 128 mil vilarejos e 
832 condados listados como locais em 
extrema dificuldade foram removidos 
da relação de indigência. 

Segundo Xi, apenas a “vontade 
comum e uma ação conjunta” per-
mitem a superação da pobreza, e sua 
eliminação nas áreas rurais é “uma 

contribuição fundamental para cons-
truir uma sociedade moderadamente 
próspera sob todos os aspectos”. A 
China define como extrema pobreza 
ter uma renda inferior a 4 mil yuanes 
(R$ 3,38 mil) por ano. Isso equivale a 
US$ 1,52 por dia, mas a média mínima 
estabelecida pelo Banco Mundial é de 
US$ 1,90 (ANSA).

comparação com o trimes-
tre anterior. Na América 
Latina, o clima econômico 
teve uma melhora mais 
acentuada que no Brasil: de 
9,8 pontos. Apesar disso, o 
desempenho da região está 
abaixo do brasileiro (70,5 
pontos). Entre os dez paí-

ses da região mostrados na 
pesquisa, o Brasil aparece 
em terceiro lugar, atrás de 
Paraguai (122,2 pontos) e 
Chile (95,8 pontos).

A maioria dos especialis-
tas (66,7% dos entrevis-
tados) revisou para baixo 
sua projeção para 2021 

do Produto Interno Bruto 
(PIB), que é a soma de 
todos os bens e serviços 
produzidos do Brasil, em re-
lação ao trimestre anterior. 
Segundo os especialistas, o 
PIB brasileiro deve fechar 
o ano com crescimento de 
3,1% (ABr).



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

Durante a pandemia 
da Covid-19 no Brasil, 
mais de 250 mil 
pessoas morreram em 
decorrência do vírus

Infelizmente, os fami-
liares dessas pessoas 
não puderam velar seus 

entes queridos e, muito 
menos, ter um velório tradi-
cional, por conta dos riscos 
da transmissão do Coronaví-
rus. Para quem ficou, resta 
a saudade e um processo 
do luto interrompido que, 
inclusive, pode acarretar 
sérios problemas de saúde 
mental.

Sem um velório e sem o 
sepultamento, familiares e 
amigos encontram grande 
dificuldade para a elabora-
ção do luto, já que todo esse 
processo normalmente au-
xilia no ritual de passagem. 
Foi, então, preciso buscar 
alternativas para esses ri-
tuais. E ainda considerar a 
possibilidade da cremação, 
recomendada pela Anvisa 
como alternativa para o 
momento atual.

Ao contrário do que muita 
gente pensa, a cremação 
é um dos rituais fúnebres 
mais antigos praticados pela 
humanidade. Trata-se de 
uma prática funerária que 
visa queimar o cadáver até 
reduzi-lo a cinzas. Por ser 
considerada uma prática 
higiênica, fazia parte do 
cotidiano de diversas po-
pulações que sofriam com 
epidemias de doenças, até 
então sem cura.

Já é possível observar 
no Brasil, um aumento de 
números de crematórios 
no país ao longo dos anos. 
Segundo dados do Sindicato 
dos Cemitérios e Crema-
tórios do Brasil – SINCEP 
em 2013 existiam apenas 
32 crematórios. Já em 2017 
esse número passou para 
132 em todo o país. Ainda é 
um número baixo, se com-
parado a países como Japão, 
EUA, Canadá e Colômbia, 
que possuem mais de 50% 
dos óbitos cremados.

Hoje, com os avanços tec-
nológicos, os crematórios 
tornaram-se mais modernos 

e ecológicos. Vemos QR 
Code nas lápides, sistemas 
de localização com mapas 
online dos cemitérios para 
que a família encontre 
a localização exata via 
smartphone, entre outros. 
No BioParque Brasil, por 
exemplo, empresa que diri-
jo, transformamos as cinzas 
do ente querido em árvores. 

O resultado, além de 
marcar o fim dos enterros 
como normalmente ocorria, 
oferece a chance para mi-
lhares de famílias mudarem 
a percepção sobre a vida e 
a morte. Permitimos que 
essas famílias contribuam 
para a construção de um 
parque que, no lugar de 
túmulos,estará repleto de 
árvores que ainda colabo-
ram para a sustentabilidade 
da flora e da fauna locais.

Após escolher uma entre 
sete espécies de árvores 
nativas regionais em ceri-
mônias especiais, as famí-
lias realizam o plantio de 
sementes em bioUrnas, isto 
é, urnas ecológicas biode-
gradáveis patenteadas pelo 
BioParque e desenvolvidas 
na Espanha por designers 
catalães. Essas urnas são 
monitoradas de 12 a 24 
meses por uma equipe de 
especialistas no IncubeCen-
ter, uma espécie de viveiro 
ultra tecnológico. 

Após esse período, uma 
nova cerimônia é agendada 
para o plantio definitivo da 
árvore no solo do parque em 
Nova Lima/MG. Toda essa 
jornada auxilia a família no 
processo de luto e ainda 
cria um novo ambiente para 
cultivar novas memórias.

Nesse contexto, o Biopar-
que Memorial & Museu da 
Cultura, Arte, Meio Ambien-
te e bem estar social resolve 
o dilema de muitas famílias, 
que não sabem o que fazer 
com as cinzas. 

Essa iniciativa acaba 
criando não só uma solução 
ecológica para o mercado 
póstumo, mas um processo 
humanizado que traz leveza 
e um novo olhar para a mor-
te, ao cultivar a vida.

(*) - É CEO da Seven Capital 
(sevencapital.com.br)

Hugo Tanure (*)

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

3106-4171
netjen@netjen.com.br
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Quanto maior o número de usuários em 
uma mesma rede, maior a chance de 

invasão por hackers.

A rede social ClubHouse virou alvo 
de atenção novamente. Desta vez, a 
confirmação do vazamento de mensa-
gens privadas de usuários colocou a 
segurança da plataforma em cheque e 
acendeu um alerta nos participantes. 
O caso envolve um hacker que conse-
guiu extrair mensagens privadas de 
um grupo e compartilhá-las em um 
site chinês. A empresa informou que 
está apurando o ocorrido e que vai 
intensificar a segurança do aplicativo.

Para o consultor de negócios e espe-
cialista em segurança de rede, Diego 
Arruda, o problema  expõe a fragilidade 
dos sistemas atuais e revela a neces-
sidade de proteção individual para a 
proteção de dados. “A tecnologia usada 
por invasores caminha na mesma velo-
cidade da tecnologia usada para criar 
novos sistemas, plataformas e melhorar 
o que já existe. Quanto maior o núme-
ro de usuários em uma mesma rede, 
maior a chance de invasão por hackers 

O Porto de Santos iniciou o ano de 2021 mostrando 
sua capacidade de resiliência frente a desafios como a 
Covid-19, registrando volumes recordes de movimentação. 
A estatística é da Santos Port Authority (SPA). O volume 
total de cargas foi de 9,18 milhões de toneladas, resultado 
10,5% superior ao de 2020 (8,31 milhões) e 1,4% maior 
que o recorde do mês, registrado em 2018 (9,05 milhões). 

A carga conteinerizada registrou 374,1 mil TEU (unida-
de equivalente a um contêiner de 20 pés), ficando 10,5% 
acima do mesmo período de 2020 (338,5 mil TEU), quan-
do também tinha sido registrado o recorde anterior. Em 
toneladas, foram 3,9 milhões, maior marca já registrada 
nessa modalidade nos meses de janeiro, superando em 
7,8% o recorde anterior obtido em 2018 (3,6 milhões) e 
em 10,1% a marca de 2020 (3,5 milhões).

Os números da movimentação de contêineres mantêm a 
tendência de resultados positivos observada nos últimos 
meses e agora têm potencial para serem impulsionados 
com maior intensidade pela homologação da chegada de 
navios-tipo de 366 metros: “A Marinha autorizou a vinda 
de navios de contêineres maiores e isso, junto com a im-
plantação da BR do Mar, permite a expectativa de maior 
crescimento desse mercado”, afirma Fernando Biral, 
presidente da SPA, referindo-se a projeto do Ministério 
da Infraestrutura de incentivo à cabotagem.

No total, os embarques atingiram 5,71 milhões de to-
neladas, suplantando em 8,9% os números de janeiro de 
2020. Já os desembarques somaram 3,47 milhões, ficando 
num patamar 13,1% acima do mesmo período do ano 
passado. Os produtos mais movimentados no Porto de 
Santos foram o açúcar (1,33 milhão); adubo (698,3 mil); 
milho (604,1 mil) e farelo de soja (414,2 mil). Os granéis 
sólidos atingiram 3,3 milhões de toneladas, alta de 11,0% 
sobre o resultado de janeiro de 2020. 

É preciso criar um modelo de negócio específico 
para as ocasiões online.

Neste modelo, as ins-
crições costumam 
ser mais baratas, pois 

os custos para realização 
também são reduzidos - isso 
traz uma preocupação para 
os organizadores sobre a 
rentabilidade do negócio. 

Pensando nisso, o espe-
cialista Leandro Reinaux, 
CEO e cofundador da 
Even3, startup de eventos 
online, elencou quatro 
dicas para ajudar organiza-
dores a ter sucesso no am-
biente digital. “Não adianta 
simplesmente replicarmos 
para o evento virtual tudo 
que fazíamos no presencial, 
pois a dinâmica é diferente 
e a estratégia provavelmen-
te não dará certo. Por isso, 
precisamos considerar essa 
realidade e criar um modelo 
de negócio específico para 
as ocasiões online”, explica 
Leandro

Confira as dicas para se 
inspirar e conquistar cada 
vez mais público para seus 
eventos:
 1) Vídeos “on demand” 

- Os vídeos gravados, 
que ficam disponíveis 
para os participantes 
assistirem quando qui-
serem após o término 
do evento, têm sido 
uma alternativa para 
os modelos online. 
Disponibilizar todas as 

Confira quatro dicas para tornar 
seu evento online lucrativo

Uma das transformações sociais geradas pela pandemia foi a necessidade de adaptação de eventos 
para o online

evento e que, consequen-
temente, agregam valor à 
inscrição”, explica Leandro. 

No grupo, é possível ter 
acesso a materiais exclusi-
vos, fazer networking com 
pessoas da mesma área 
ou com os mesmos inte-
resses e ainda conversar 
com especialistas. Se o seu 
evento antes da pandemia 
costumava ser gratuito ou 
cobrar inscrições com va-
lores simbólicos, uma forma 
de rentabilizar esse modelo 
para o digital é por meio de 
cotas de patrocínio. Eventos 
gratuitos ou com inscrições 
simbólicas têm a chance 
de trazer uma quantidade 
enorme de inscritos e o 
alcance no online é muito 
maior do que o presencial, já 
que quase não há barreiras 
físicas. 

Se o seu negócio se encaixa 
nesse tipo de evento, foque 
em aumentar o número de 
inscritos e conquistar bons 
patrocinadores. “É possí-
vel colocar chamadas dos 
patrocinadores antes das 
palestras, falar deles ou agra-
decê-los pela participação no 
início do evento ou, quem 
sabe, sortear itens do próprio 
patrocinador ao longo das 
atividades”, finaliza. - Fonte 
e outras informações: (ht-
tps://www.even3.com.br/).
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palestras e conteúdos 
do evento pode ser 
um grande atrativo e 
funcionar como um 
bônus na compra do in-
gresso. Muitas marcas 
e eventos têm utilizado 
essa estratégia como 
diferencial. 

 2) Consultorias, “one
-on-ones” e mais 
- Um alternativa para 
tornar o evento mais 
lucrativo é oferecer 
outros bônus, como 
uma conversa de 30 
minutos ou uma hora 
com os palestrantes, 
consultorias ou bate
-papos exclusivos com 
os participantes. 

 3) Tudo via videoconfe-
rência - As conversas 
podem ser individuais 
ou permitir a entrada 
de grupos. Assim, to-
dos têm a chance de 

tirar dúvidas, solicitar 
análise de pontos de 
melhorias de negócios, 
pedir sugestões ou 
indicações de mate-
riais complementares. 
É uma ótima forma 
do participante sair 
ganhando e você tam-
bém. 

 4) Crie comunidades 
exclusivas - Um ar-
tifício muito utilizado 
no exterior pelos or-
ganizadores e que têm 
conquistado os brasi-
leiros como diferencial 
é o acesso a comunida-
des exclusivas, como 
grupos de Facebook, 
Telegram e Whatsapp.

“Ao criar comunidades, 
é possível desenvolver no 
participante o sentimento 
de pertencimento e exclu-
sividade. Benefícios que ele 
só terá se participar do seu 

O pretendente: FELIPE ETON DIAS DAS CHAGAS, de nacionalidade brasileira, ge-
rente de produto, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1992), residente e 
domiciliado em Higienópolis, São Paulo, SP, filho de Valdir Dias das Chagas e de Meire 
Eton Dias das Chagas. A pretendente: GABRIELA GIUSTI NAKASHIMA, de nacio-
nalidade brasileira, esteticista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1995), 
residente e domiciliada em Higienópolis, em São Paulo, SP, filha de Julio Nakashima e 
de Érica Giusti Nakashima.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE FRASSI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
banqueiro, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1997), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de João Lopes da Silva Junior e de Érica Cristiane Frassi 
da Silva. A pretendente: ANA BEATRIZ RAMALHOSO, de nacionalidade brasileira, 
dentista, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1997), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Reynaldo Ramalhoso e de Edmilda Ciaravolo Ramalhoso.

O pretendente: GUSTAVO FELÍCIO OLIVEIRA RAMPAZZO, de nacionalidade bra-
sileira, auxiliar administrativo, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1993), 
residente e domiciliado em Higienópolis, São Paulo, SP, filho de Luiz Alberto Bentim 
Rampazzo e de Suzi Maria de Oliveira Rampazzo. A pretendente: GIULIA BARDER 
DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, designer, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (08/07/1991), residente e domiciliada e São Paulo, SP, filha de Ivan Prates de 
Oliveira e de Kathryn Joy Barder de Oliveira.

O pretendente: JEAN MICHEL FERREIRA, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido em Ponta Grossa, PR, no dia (28/12/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Adalto Ferreira e de Janete de Fatima Queiroz. A pretendente: 
BÁRBARA HARTMANN, de nacionalidade brasileira, desenvolvedora de software, 
solteira, nascida em Montenegro, RS, no dia (30/03/1996), residente e domiciliada em 
Brochier, RS, filha de Ricardo Hartmann e de Angela Maria Tobolski Hartmann.

O pretendente: ALEXANDRE RIBEIRO SANTOS, de nacionalidade brasileira, projetis-
ta de saneamento e hidráulica, solteiro, nascido em Piquete, SP, no dia (30/01/1986), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marcelo da Silva Santos e de Kátia 
Maria Rodrigues Ribeiro Santos. A pretendente: HELOÍSA MUNDO TEIXEIRA, de 
nacionalidade brasileira, funcionária pública, solteira, nascida em Lucélia, SP, no dia 
(21/10/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Evilazio Teixeira e de 
Cleide Aparecida Mundo Teixeira.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Movimentação de cargas no Porto de 
Santos já apresenta recordes

Nessa modalidade, os embarques de açúcar a granel, 
farelo de soja e milho seguem com bom desempenho, 
apresentando, respectivamente, crescimento de 47,5%, 
56,9% e 13,6% sobre os números de janeiro de 2020. Cabe 
destacar, ainda, as descargas de adubo, com crescimento 
de 77,7%. Os granéis líquidos também mostraram boa per-
formance, totalizando 1,5 milhão de toneladas, resultado 
9,0% acima do mesmo período do ano passado.

Essa foi a melhor marca para o mês de janeiro, su-
perando em 3,2% o volume registrado em 2018. Nessa 
modalidade destacam-se os embarques de óleo dieses 
e gasóleo (+ 67,7%), sucos cítricos (+56,8%) e óleo 
combustível (+17,8%). Atracaram no Porto de Santos 
em janeiro 342 navios, quantidade 9,5% abaixo de 
janeiro/2020, caracterizando o aumento do volume de 
cargas por embarcação. - Fonte e mais informações: 
(www.portodesantos.com.br).

Os números da movimentação de contêineres mantêm a 
tendência de resultados positivos observada nos últimos meses. 
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ClubHouse: vazamento coloca segurança do app em cheque
enviados de uma fonte desconhecida, 
que sempre criptografe todos os dados 
confidenciais e faça backups periódicos 
dos arquivos para um armazenamento 
físico”, orienta.

“É importante também a utilização e 
configuração de autenticação em dois 
fatores sempre que disponível. O usuá-
rio deve sempre se preocupar também 
com as suas perguntas de segurança, 
pois, às vezes, uma simples busca  nas 
redes sociais já será suficiente para 
identificar a resposta. E claro, evitar a 
exposição demasiada de informações 
sociais que facilitariam uma possível 
invasão ou descoberta de senha por 
engenharia social”, finaliza.

Ainda de acordo com Arruda, caso 
a conta seja invadida, a orientação 
é desvincular as contas de nuvem, 
substituir o dispositivo, alterar todas as 
senhas e aumentar a segurança online 
em um novo dispositivo. Fonte: MF 
Press Global.

e pessoas mal intencionadas”, afirma.
Na mesma proporção, o especialista 

indica que, enquanto usuários, as pes-
soas devem se precaver de maneira 
individual e não contar apenas com a 
segurança oferecida pelas plataformas. 
“Além de ter um antivírus instalado 
no aparelho, recomendo que nunca 
se abra links, baixe ou abra arquivos 
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CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S/A
CNPJ/MF Nº 43.362.441/0001-46 - NIRE Nº 35300059417

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 01/02/2021
Ao 01/02/2021, às 10hs reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da Cons-
trutora Toda do Brasil S/A, em sua sede social sito na Rua Manoel da Nóbrega nº 1280, 3º andar, 
nesta Capital do Estado de São Paulo, dispensada a publicação dos editais de convocação, tendo 
em vista o comparecimento da totalidade dos seus acionistas, consoante o disposto no §4º do Ar-
tigo 124,  Lei nº 6.404/76, conforme se verificou pelas assinaturas lançadas no livro de presença 
de acionistas. Assumindo a presidência dos trabalhos, o Diretor Presidente da sociedade, Sr. Na-
ohiko Imagawa, convidou a mim Gilson Tadashi Yamaoka para secretariar os trabalhos. Composta 
a mesa, informou o Sr. Presidente que a presente assembleia tinha sido convocada para deliberar 
sobre o desligamento do Diretor Vice-Presidente, Sr.Vanderlei Roasio, RG. n° 7.473.174-9 e CPF/
MF n° 640.941.628-87, residente em  São Paulo/SP e do Diretor Sr. Luis Eduardo Cavagioni, RG. 
n° 21.406.939-4 e CPF nº 182.157.068-51, residente em Campinas/SP., por motivos de reorganiza-
ção interna da companhia, permanecendo no cargo os Demais diretores, o Sr. Naohiko Imagawa 
- Diretor Presidente e Sr. Gilson Tadashi Yamaoka - Diretor, eleitos na Assembleia Geral Ordiná-
ria realizada em 01.04.2019 e na Assembleia Geral Extraordinária de 05.10.2020, respectivamente. 
Nada mais havendo a tratar, franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém 
se manifestou, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente 
ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Toda Cor-
poration (representada pelo seu procurador Sr. Naohiko Imagawa), declaramos estar conforme 
original. São Paulo, 01/02/2021. Sr. Naohiko Imagawa - Presidente e Sr. Gilson Tadashi Yama-
oka - Secretário. JUCESP 110.192/21-7 em 24/02/2021, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Lucio Brazil Real Estate S/A
CNPJ/MF nº 08.529.061/0001-52 - NIRE nº 35300342151

Ata de Assembleia Geral
Extraordinária - 17.11.2020, às 15:00 horas

CERTIDÃO: Certifi co o registro na Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico - JUCESP sob nº 101.220/21-2 
em 22/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Paulo Renato Lima – Zen –  Em formato de 
livro de bolso, traz em suas páginas uma vasta e 
profunda experiência do mestre autor. Preocupado 
em facilitar o entendimento de tão nobre e milenar 

ciência e medicina chinesa, compilou todos os pontos e meri-
dianos que percorrem nosso corpo, de maneira que seja útil 
para um neófito ou um profissional mais graduado, aplicar um 
determinado tratamento. Seus capítulos, que fazem jus ao título, 
contemplam uma visualização colorida que além de atraentes 
são compatíveis com os órgãos aludidos. Naturalmente voltado 
aos estudantes, professores e profissionais praticantes, poderá 
também aguçar a curiosidade de inteligentes leigos. Um belo e 
abrangente trabalho. Há também edição em espanhol.

Manual de Acupuntura: 
Direto ao ponto

Sophie Lobão – Letras e Versos  - Muita ação, devoção, 
graça, arte, superação, isso e muito mais nesta obra que ficcio-
na a vida de três inseparáveis amigas, num orfanato. Mesmo 
quem nunca esteve num, pode imaginar o quão desagradável 
e impaciente é seu ambiente. Não é uma rotina aprazível, com 
certeza. Bolaram um plano de fuga. Foram descobertas. Ai sim, 
iniciaram-se muitos problemas, até que uma fortuita ocorrência 
alterou a vida de todos. O mais legal disso tudo é que sua autora 
é uma promissora garota de 12 anos. Isso mesmo, tenros doze e 
já escreve com pena adulta. Sophie que nasceu em Londres, há 
muito encanta com suas deliciosas letras nossas paragens.  Vida 
longa e profícua é o que desejamos, aguardando novas pérolas.

O Mistério das Lágrimas de Oceano

Laura Vanderkam  -  Principium –  Sob efeitos 
pandêmicos a maioria de nós viu-se forçada a desen-
volver seus trabalhos rotineiros ou não, em casa, o 
famoso “home office”. Ao colocarmos seus termos no 
papel, notamos sem muito esforço, o quão vantajoso 

é o sistema, econômica e financeiramente falando. Todavia, a 
falta do “zóio no zóio” faz muita falta e não raro uma grande 
diferença em termos sociais e no reflexo na eficiência de seus 
resultados. Temos nesta obra, como seu subtítulo faz antever, 
valiosas dicas, lastreadas nas experiências vividas pela autora, 
bem como extraídas após exaustiva pesquisa, entrevistas junto 
a executivos, empreendedores e funcionários de empresas. 
Suas lições tornam o enfrentar da nova realidade, bem mais 
“encarável”, clareando o caminho para o valioso entendimento 
e sucesso.  Muito oportuna. 

Home Office: Como se adaptar 
sem perder a cabeça 
nem aquela promoção

Jeanette Rozsas – Melhoramentos – Jeanette, 
uma respeitada biógrafa, aceitou esse grande desa-
fio: romancear uma personalidade tão controversa 
quanto a de Franz Kafka. Lido e estudado em todo 
mundo, teve seu passado habilmente “remexido” pela 

“cruel” escritora. Fotos e dados são amplamente divulgados e 
foram conseguidos, pelo que vi, com muito esforço e denodo. 
Tal qual em outras obras Jeanette mostra-se incansavelmente 
detalhista, sem causar enfado.  Vai fundo em cada minudência 
descoberta. Sempre busca os fatos , abstendo-se de boatos. 
Claro, só poderia gerar uma obra impar e bastante esclarecedora, 
além de prazerosa leitura. Deve ser lido por jovens e adultos, 
sem barreiras.

Kafka e a Marca do Corvo: 
Romance biográfico

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com apresentação 
de Ralph Peter.

www.bcctelevision.com.br

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

João Moura Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda.
CNPJ n° 19.091.483/0001-05 - NIRE 35.227.932.403

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 25 de Fevereiro de 2021.
Data, Hora e Local da Reunião: 25/02/2021, às 11:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, 4º andar, conjunto 41, sala 56, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP 04543-000. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretario Sr. 
Bruno de Andrade Vasques. Ordem do Dia: Deliberam a possibilidade de redução do capital social da 
empresa, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações: Por unanimidade, os sócios 
quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa 
em R$ 3.500.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 478.386,00. Encer-
ramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 25 de fevereiro de 2021. You Inc Incorporadora e 
Participações S.A., Abrão Muszkat, Bruno de Andrade Vasques, YP III Real Estate Empreendimentos 
e Participações Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Paladin YI Homes Investors (Brazil) III, 
LLC, Valter Rabotzke Junior; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Onyx Flex Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
CNPJ/MF sob n° 18.579.879/0001-33 - NIRE: 35.227.721.135

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 25 de Fevereiro de 2021
Data, Hora e Local da Reunião: 25 /02/2021, às 15:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, 4º andar, sala 40, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP 04543-000. Convocação: 
Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretario Sr. Bruno de Andrade 
Vasques. Ordem do Dia: Deliberam a possibilidade de redução do capital social da empresa, por consi-
derá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem 
reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, sendo que o capital social atual de R$ 12.757.000,00, 
será reduzido em R$ 4.000.000,00, e o capital social final após a redução será de R$ 8.757.000,00. 
Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 25 de fevereiro de 2021.YP II Real Estate Em-
preendimentos e Participações Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções 
e Incorporações S.A., Carlos Eduardo Araújo Tibério; VRE D2 S.A., Marcelo Rezende Rainho Teixei-
ra, Thiago Bellini Motta Leomil; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

Orange YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 18.394.268/0001-10 - NIRE 35.227.632.337

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 25 de Fevereiro de 2021.
Data, Hora e Local da Reunião: 25 /02/2021, às 15:30, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Ku-
bitschek, 360, 4º andar, conjunto 41, sala 37, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, CEP 04543-000. 
Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente Sr. Abrão Muszkat e Secretario Sr. 
Bruno de Andrade Vasques. Ordem do Dia: Deliberam a possibilidade de redução do capital social da 
empresa, por considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações: Por unanimidade, os sócios 
quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em 
R$ 5.500.000,00, sendo que o capital social final após a redução será de R$ 1.194.246,00. Encerra-
mento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 25 de fevereiro de 2021. You Inc Incorporadora e Par-
ticipações S.A. Abrão Muszkat, Bruno de Andrade Vasques; YP II Real Estate Empreendimentos e 
Participações Ltda., Abrão Muszkat, Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A. 
Carlos Eduardo Araújo Tibério; Abrão Muszkat - Presidente; Bruno de Andrade Vasques - Secretário.

www.netjen.com.br

O Mercado Livre de Energia 
(MLE) vem se tornando aliado 
de empresas quando o assunto 
é economia de energia elé-
trica. Os benefícios são ainda 
maiores quando considerado 
o atual cenário econômico e de 
pandemia, que traz o desafio 
de reduzir custos e manter a 
sustentabilidade do negócio. 
Neste mercado, os clientes 
podem escolher seus fornece-
dores e negociar livremente 
as condições de contratação 
de energia, como preço e tipo 
de energia. 

Atualmente, o MLE é dire-
cionado para consumidores 
que gastam pelo menos R$ 50 
mil por mês em sua conta de 
energia - o equivalente a 500 
kW de demanda contratada. 
No entanto, existem discussões em andamento sobre a abertura 
desse mercado para consumidores de menor porte e, futuramente, 
até para o consumidor final. Além disso, existem as empresas 
que se enquadram na categoria, mas ainda não conhecem os 
benefícios do mercado. 

Em dezembro, o MLE representava 32% do total de consumo 
do país, segundo a Abraceel - e teve um aumento de 22% com-
parado a dezembro de 2019. Além disso, segundo a instituição, 
cerca de 85% do consumo de energia das indústrias é do MLE. 

Pensando nesse potencial, Daniel Ito, gerente de Monitoramento 
da Esfera Energia - empresa de tecnologia que atua com gestão 
e comercialização de energia, elencou alguns dos principais 
benefícios do segmento para as empresas que estão buscando 
economia e facilidade na compra de energia elétrica. 
	 •	Economia de até 35% - No MLE, os preços dos contratos 

de energia são negociados e gerenciados pelo consumidor, 
enquanto que no Mercado Cativo o consumidor é passivo ao 
preço contratado pela distribuidora e que na maioria dos casos 
é superior aos preços praticados no Livre. Esse cenário de di-
ferentes preços e negociações possibilita que os consumidores 
tenham uma economia de até 35% na conta de energia. 

  Para usufruir desse benefício, é necessário acompanhar o 
mercado e as variáveis que permitem identificar os melhores 
momentos para compra, além de realizar cotação com vários 
players para garantir as melhores condições. Hoje, existem 
empresas que não só ajudam o consumidor a migrar para o 
MLE, como fazem todo esse trabalho de gestão e análise de 
mercado, direcionando o melhor momento para compra. 

	 •	Contratação de energia de acordo com a necessidade 
- O consumidor pode negociar a contratação de energia de 
acordo com as suas necessidades e  especificidades. Dessa 
forma, é possível negociar  volumes, prazos, reajustes, flexi-
bilidades e preços, dando autonomia na tomada de decisão 
além de maior previsibilidade de gastos quando comparado 
ao mercado cativo. 

  No mercado cativo, de Contratação Regulada, não existe a 
possibilidade de adequar produtos e condições de acordo 
com o seu perfil de consumo. Além disso, o consumidor tem 
mais poder na tomada de decisão, controlando a estratégia de 
compra de energia, sem ficar refém das tarifas determinadas 
pela ANEEL em virtude da estratégia da distribuidora

	 •	Sem bandeiras tarifárias - Neste segmento, as empresas 

Segundo um levanta-
mento da Ebit/Nielsen, 
o marketplace é res-

ponsável por 78% do fatu-
ramento do setor de vendas 
online. O crescimento do e-
commerce e a migração das 
vendas físicas para a online 
foi a maior em 20 anos e pro-
mete continuar aquecendo o 
mercado em 2021. As vendas 
nestas plataformas foram a 
alternativa encontrada por 
empreendedores para supe-
rar esse momento desafiador 
que o varejo e também a 
economia tem passado. 

Mas, gerenciar um negó-
cio no mundo online não 
é uma tarefa simples, por 
isso, muitos marketplaces 
oferecem tecnologias que 
podem ajudar os vendedores 
no dia a dia. De acordo com 
Alexandre Nogueira (*), é 
comum lidar com obstáculos 
simples, mas contínuos na 
jornada  de vendas. “Por isso, 
algumas soluções tecnológi-
cas surgiram para facilitar 
e otimizar esse processo 
dentro dos marketplaces. 
A incorporação de novos 
recursos, como o uso de 
inteligência artificial, pode 
simplificar ainda mais a 
operação”, explica Nogueira. 

Pensando nisso, o es-
pecialista separou cinco 
ferramentas que podem ser 
aplicadas aos marketplaces 
e ajudar nas vendas:
 1) Recomendação de 

produtos - Com essa 
tecnologia é possível 

Gerenciar um negócio no mundo online 
não é uma tarefa simples.

Cinco vantagens de apostar 
na tecnologia dos marketplaces
O segmento de e-commerce vem conquistando seu espaço há alguns anos e já virou uma tendência no 
Brasil e no mundo
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pode ter muito menos 
gastos ao montar um 
call center, uma vez 
que serão necessários 
muito menos colabora-
dores e equipamentos. 

 4) Sugestão de preço 
- Há tecnologias arti-
ficiais que  ainda au-
xiliam os vendedores 
na hora de entrar na 
plataforma, sugerindo 
preços para novos 
itens de acordo com 
os demais produtos 
já cadastrados para 
facilitar as vendas nos 
marketplaces, ajudan-
do os vendedores a se 
conectar com mais ra-
pidez aos compradores 
em potencial. 

 5) Assistentes virtuais 
- Assistentes virtuais 
já estão presentes em 
vários sites e também 
nos marketplaces, essa 
tecnologia funciona 
como uma espécie 
de assistente que se 
comunica e interage 
com as pessoas com 
mensagens de texto 
automatizadas auxi-
liando os usuários a 
entender descrições 
de produtos, realizar 
pesquisas ou, simples-
mente, oferecer algum 
suporte.  

(*) - É consultor oficial do Mercado 
Livre e CEO da Universidade Market-

places (https://universidademarket-
places.com.br/).

realizar um reconheci-
mento dos padrões de 
compra do consumidor 
e suas buscas recen-
tes, para entender 
suas preferências e 
mostrar produtos que 
estejam alinhados ao 
que ele já busca. Esse 
mecanismo também 
gera estímulo para 
que compras perdidas 
sejam retomadas, di-
minuindo os índices de 
abandono de carrinho. 
Além de impulsionar o 
cross-sell de produtos 
relacionados ao inte-
resse do seu consumi-
dor. 

 2) Anúncios personali-
zados - Os vendedores 
podem pagar anúncios 
dentro da plataforma, 
valendo-se do conhe-
cimento que ela tem 
dos consumidores para 
atingir diretamente 

o seu público-alvo. 
Além de gerar uma 
maior visibilidade para 
o marketplace e para 
a marca, a mídia paga 
também pode ser usa-
da para aumentar a ge-
ração de tráfego para 
o seu site. O tráfego 
gerado pelos anúncios 
pagos possuem con-
versões muito mais 
diretas em relação aos 
conteúdos de um blog, 
por exemplo.

 3) Reconhecimento de 
voz - Pesquisas por voz 
já fazem parte da nossa 
rotina, e são uma das 
competências da inte-
ligência artificial. Por 
meio do aprendizado 
de máquina, é possível 
identificar a fala de 
um consumidor e var-
rer todos os produtos 
até encontrar o que 
foi solicitado. Dessa 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - 
UASG 987231

Aviso de ABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 016/2021; Objeto: 
registro de preços para aquisições de medicamentos para atendimento das 
demandas de ações judiciais - Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2021 às 
08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura 
das Propostas: 15/03/2021 às 14h00 no site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/ - Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: 
https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@
vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - 
UASG 987231

Aviso de REABERTURA de Licitação - Pregão Eletrônico nº. 
002/2021; Objeto: contratação de empresa especializada para o 
fornecimento e instalação de uma cobertura em estrutura metálica para 
o Clube Vargengrandense - Entrega das Propostas: a partir de 01/03/2021 
às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data 
de Abertura das Propostas: 11/03/2021 às 09h00 no site https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site supra e na 
página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - 
Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br;

Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

Economia de até 35% na conta de luz 
no Mercado Livre de Energia

negociam o preço da energia 
que será válido por todo o pe-
ríodo contratado. Dessa forma, 
o consumidor não fica sujeito 
às alterações de bandeiras 
tarifárias, que influenciam dire-
tamente no preço cobrado pelas 
concessionárias de energia. 
Fatores como períodos de seca 
ou menor volume de chuvas, por 
exemplo, influenciam no preço 
da energia, fazendo com que 
a tarifa fique mais cara para o 
consumidor. 
	 •	Sustentabilidade - Neste 

mercado, o consumidor 
tem a possibilidade de es-
colher qual é o tipo de ener-
gia que ele quer comprar, 
como energias de fontes 
renováveis como energia 
solar ou eólica, diminuindo 

assim impactos no meio ambiente, reduzindo a poluição atmos-
férica para tentar controlar os efeitos do aquecimento global. 
Além disso, sustentabilidade e fontes de energias renováveis 
fazem parte das pautas da agenda global - sendo uma tendência 
cada vez maior no país e entre as empresas. - Fonte e outras 
informações: (https://esferaenergia.com.br/). 

Os preços dos contratos de energia são negociados e gerenciados 
pelo consumidor.
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Matéria de capa

São Paulo, sábado a segunda-feira, 27/02 a 01/03 de 20216

Hugo Alvarenga (*)

A quarentena inaugurou uma era de procura por 
novas formas de venda, nacionalmente e também 
direcionada ao exterior. O fim da pandemia manterá 

essa busca, dando às empresas liberdade muito maior 
para alternar digital, físico e híbrido. O consumidor que 
experimenta a marca em múltiplos canais aumenta tíquete 
médio, retorna mais vezes e recomenda um produto com 
mais frequência.

A primeira tendência do e-commerce para 2021, portanto, 
é que nem só de e-commerce será feito o futuro. A segunda 
é que os gringos estão contratando brasileiros para lançar 
novas tecnologias relacionadas ao e-commerce e isso tende 
a crescer, entre outras tendências que compartilho a seguir:

1Desapegar do canal, oferecer possibilidades 
- Quem escolhe o canal é o cliente, não o presidente da 
empresa, o diretor de marketing ou logística. O cliente 
escolhe se quer comprar via aplicativo da marca ou apli-
cativo de delivery, marketplace, loja, site, Whatsapp, redes 
sociais, quiosques, etc.

2Um país além da soja: exportador de tecnologia 
- Em setembro, a multinacional brasileira de tecnologia 
com foco em cloud commerce VTEX alcançou a marca de 
US$ 1,7 bilhão em valor de mercado, com mais de 3 mil 
clientes e negócios em 42 países. 

O case do novo unicórnio mostra o potencial do Brasil 
para fornecer tecnologia de ponta. A própria alta do dólar 

Respiro e-commerce todas as horas e chego à conclusão de que, mais do que um ano de recordes nesse setor, 2020 foi tempo de 
repensar canais – e isso vai se refletir nos próximos passos do varejo. Em 2021, o e-commerce precisará ainda 

mais estar integrado a outros canais dentro da estratégia corporativa. 

Diversidade

vitrine, o que deve trazer desafios interessantes para os 
players nacionais. 

3Cross border: empresas brasileiras serão empo-
deradas para vender lá fora - Com o caminho aberto para 
startups brasileiras de tecnologia no exterior, o movimento 
favorece o varejo no país. Já existem sistemas prontos e 
outros em criação que ajudam marcas nacionais a aproveitar 
o potencial de consumo em diferentes países, facilitando a 
estratégia cross border como jamais visto no Brasil.

4E-commerce será visto como diferencial com-
petitivo - O e-commerce já foi visto como uma opção de 
comprar sem sair de casa. Hoje é muito mais. Ao automatizar 
e agilizar processos complexos, é essencial para manter uma 
empresa competitiva em controles, logística, prazos… Em 
2021, fará ainda mais diferença na velocidade das vendas 
e no relacionamento com clientes e fornecedores.

5A visão do especialista terá maior valor e com-
plexidade - Com mais empresas buscando o e-commerce, 
esses canais serão aperfeiçoados e se tornarão mais com-
plexos. Muitas empresas que já contam com executivos 
focados nessa área tenderão a buscar a consultoria de 
especialistas em vendas online para superar a concorrência 
e seus próprios limites. 2020 foi o ano das vendas online. 
2021 será o ano para se descolar do óbvio no setor.

6Precisaremos falar para consumidores com 
diferentes níveis de experiência - Muitos consumi-
dores fizeram seu primeiro pedido de delivery de comida, 
assistiram à primeira live ou realizaram a primeira compra 
online em 2020. As plataformas precisam ser atraentes e 
intuitivas, para conversar com consumidores em diferentes 
níveis de familiaridade com a tecnologia.

7Ser líder no mundo offline não significará ser 
líder no online - Claro que ajuda muito, mas se não hou-
ver logo um esforço para melhorar a experiência digital, é 
bem possível que a marca perca espaço e vendas em 2021.

8Live commerce e outras tecnologias - Lembra 
os programas de venda na TV? A tendência é que assu-
mam uma nova roupagem, com o live commerce e suas 
transmissões ao vivo, super interativas, reunindo dados e 
impulsionando performance, como acontece na China. No 
Brasil, vem chegando aos poucos. 

Uma marca de chocolates pioneira na modalidade regis-
trou aumento de 120% no faturamento do e-commerce com 
o novo canal. A lista de novas tecnologias e possibilidades 
é grande.

(*) - É sócio-fundador da b8one, laboratório de soluções digitais especializado 
em e-commerce, que cresceu 800% em faturamento em 2020 e atua para grandes 

marcas em 11 países.

torna o mercado brasileiro mais atraente, mas o empre-
sário também precisa ampliar sua visão local. Estamos na 
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antonio Mendes Freitas
Presidente

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

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

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

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

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

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

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

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

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

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

Parecer do Conselho Fiscal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Daniel Cunha Barbosa (*)       

E esse risco despertou uma preocupação muito 
séria em nós, especialistas em segurança da 
informação e, claro, também usuários dos re-

cursos digitais: até onde as fake news podem chegar 
e de que forma podemos nos proteger desse tipo de 
ameaça? Começo lembrando que esse tipo de golpe 
geralmente é disseminado em forma de phishing, 
quando links suspeitos são enviados para as vítimas 
em potencial. 

Esses links podem conter informações sobre atuali-
zações de casos da doença, vacinação ou decisões do 
governo sobre isolamento social e lockdown, por exemplo. 

Acessando esse conteúdo, os usuários podem acabar 
sendo levados não a uma notícia, mas sim a páginas 
que têm o objetivo de coletar informações pessoais e, a 
partir disso, trabalhar em ciberataques direcionados a 
essas pessoas. 

O que vimos é que o medo de contrair o vírus ou a 
curiosidade por saber o panorama da situação que vi-
vemos faz com que muitas pessoas acabem clicando em 
links maliciosos. É assim que os cibercriminosos conse-
guem infectar dispositivos, gerando prejuízos, muitas 
vezes, irreparáveis. Isso porque, após ser vítima desse 
tipo de ameaça, as informações pessoais obtidas pelos 
atacantes, se úteis, podem ser vendidas na dark web, 
usadas para acessar outros dispositivos ou ferramentas 
(as financeiras, principalmente) ou para pedir resgate 
financeiro desses dados. 

Até onde as fake news podem chegar e de que forma podemos nos 
proteger desse tipo de ameaça?

Cuidado ao compartilhar informações 
com riscos à segurança dos usuários

A pandemia evidenciou ameaças não apenas à saúde pública, mas também à segurança de quem precisou se adaptar ao “novo normal”. As principais delas 
aproveitaram o medo que as pessoas estavam passando para fazer vítimas online por meio de informações falsas disseminadas por canais de mensagem, 
e-mails, etc

sobre esses riscos ainda é o fator principal para não ser 
vítima desses transtornos, tanto no ambiente doméstico 
como dentro do escritório. 

A prevenção desses riscos é fundamental. A recomen-
dação de especialistas é sempre contar com uma solução 
de segurança para todo e qualquer dispositivo que você 
utiliza. Estar atento às principais ameaças que surgem, 
dia após dia, também pode ser de bastante utilidade na 
luta contra o cibercrime. 

Já para as empresas, as medidas vão um pouco além 
do “pacote básico”. É crucial contar com uma rede VPN 
para acesso ao sistema corporativo e usar ferramentas 
internas para realizar a comunicação entre os colabo-
radores, o que garante a privacidade e a segurança das 
informações que são trocadas entre as conversações. 

Esse tipo de ameaça é tão preocupante que uma repor-
tagem da Folha de São Paulo considerou que a tecnologia 
vai avançar para combater as fake news, mas é claro que 
esse processo não vai acontecer da noite para o dia. 

Fica a cargo de nós, como sociedade, também trabalhar 
a nossa parte da conscientização e medidas efetivas de 
proteção, como as que comentei. Assim como outros tipos 
de ameaças cibernéticas, as fake news só serão erradicadas 
quando entendermos o real potencial que esse golpe pos-
sui de gerar transtornos na vida dos usuários. E é a partir 
da educação deles que seremos capazes de virar o jogo. 

(*) - É especialista em segurança da informação da ESET no Brasil 
(www.eset.com.br).

No We Live Security, nosso blog sobre ameaças ciber-
néticas e atualizações do mundo tecnológico, temos o 
compromisso de fazer alertas a respeito de novas ameaças 
descobertas pelos laboratórios de pesquisa da ESET e, tam-
bém, postagens que ensinem os usuários a proteger, cada 
vez mais e de maneira efetiva, seus computadores, celulares 
e quaisquer outros dispositivos tecnológicos usados. 

Por essa razão, além de cuidar da nossa saúde, também 
devemos ter sempre em mente que a conscientização 
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